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O cenário da mídia nos EUA está prestes a sofrer uma mudança que deverá desencadear várias 
fusões e aquisições de empresas de comunicação. No próximo dia 2 de junho, a Comissão Federal 
de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) vai aprovar uma alteração nas regras do jogo, que 
permitirá às firmas do setor expandirem o seu alcance.  
 
Desde 1975, quando foi feita a última alteração, um jornal não pode possuir uma estação de TV 
ou de rádio numa mesma cidade. Além disso, uma empresa de TV só pode ser dona de estações 
que atinjam, no máximo, 35% da audiência nacional. Isso tudo vai mudar. O teto subirá para 
45%, e as estações também poderão ser proprietárias de jornais e estações de rádio.  
 
A mudança precisa ser votada pela FCC. Isso acontecerá no próximo dia 2. Mas a alteração já é 
tida como certa, pois é preciso apenas maioria simples, e três dos cinco membros são do Partido 
Republicano, que formulou a proposta da alteração das regras. Um documento de 261 páginas 
contendo as alterações foi entregue na noite de segunda-feira a todos os membros pelo 
presidente da comissão, Michael K. Powell, filho do secretário de Estado, Colin Powell.  
 
— Já estava na hora de mudar essas regras. Elas estão obsoletas. Quando foram criadas não 
havia TV a cabo nem internet. A tecnologia agora cria muitas plataformas diferentes, assim como 
meios de distribuir notícias e conteúdo, de forma mais dinâmica e diversa — disse ele.  
 
O “New York Times”, principal jornal do país, dono de outros 18 diários, oito estações de TV e 
uma de rádio, é contrário à mudança. O “Washington Post”, dono de cinco estações de TV, de 
uma companhia de TV a cabo e da revista “Newsweek”, ainda não tem uma posição definida, 
disse o presidente de seu conselho de direção, Donald E. Graham.  
 
Rupert Murdoch, executivo-chefe da News Corp., que é proprietária da rede de televisão Fox e 
possui 35 estações de TV espalhadas pelo país, é um dos maiores entusiastas da mudança. 
Segundo ele, se ela não fosse feita, o futuro da TV gratuita estaria em risco. De acordo com 
Murdoch, para obter maiores rendimentos com publicidade as redes precisam adquirir mais 
estações.  
 
A polêmica é grande no mundo empresarial, no Congresso e na sociedade americana. Em seis 
meses, a FCC recebeu cerca de 18 mil comentários por escrito sobre a proposta anunciada, sendo 
que 17 mil deles foram enviados por cidadãos.  
 
As regras podem ser alteradas no seu texto final devido a pressões de grupos de interesse. Por 
exemplo, a Aliança de Estações Afiliadas às Redes, que reúne 600 estações de TV que não 
pertencem a grandes redes, defende a diversidade de conteúdo. 
 
O Globo - 14/5/2003 


