
Uma bomba no mercado 
 
Há um projeto em tramitação no Congresso, de autoria da deputada Jandira Feghali, da mais alta 
importância para todo mundo que trabalha em comunicação. Eu diria que se trata de uma 
verdadeira bomba no negócio da produção cultural. Se a Lei passar, o que é uma possibilidade 
real, pode mudar completamente o panorama do mercado. 
 
As emissoras de televisão passarão a serem obrigadas a veicular, das 5 da manhã até a meia-
noite, uma determinada quantidade de horas produzidas localmente. Ou seja, dependendo do 
tamanho da cidade onde esteja instalada a emissora, vai ser necessário veicular de dez a vinte e 
duas horas semanais de programas totalmente produzidas naquela região. 
 
E tem mais, pelo menos quarenta por cento desses programas deverão ser cumpridos com 
veiculação de produção independente. Isto quer dizer, grosso modo, o seguinte. Para cada cidade 
onde estejam instaladas emissoras pertencentes às quatro grandes redes nacionais de televisão, 
haverá necessidade de se produzir algo em torno de 80 horas semanais de programas, sejam 
teleteatros, documentários, programas de entrevistas, debates, jornalismo etc. E, dessas 80 horas 
semanais (320 horas por mês), pelo menos 32 deverão ser oriundas de produtores 
independentes, sem vínculos com a emissora.  
 
Agora vocês multipliquem essas horas pelas centenas de emissoras espalhadas pelo Brasil e vão 
perceber que será necessário criar e produzir uma quantidade fantástica de programas. Dando 
ocupação a muitos milhares de profissionais, entre criadores, artistas e técnicos. Eu, de propósito, 
não estou entrando em detalhes, pois o projeto especifica a quantidade de horas dependendo do 
tamanho da cidade onde a emissora está instalada e estabelece uma implantação gradual num 
prazo máximo de 5 anos. 
 
Mas estes detalhes não mudam o profundo impacto que a Lei causará. Vai ser preciso formar 
gente, instalar equipamentos, criar produtoras, numa proporção gigantesca. Tem mais. O artigo 
4º estabelece que as emissoras de televisão deverão exibir, em sua programação, pelo menos 
uma obra cinematográfica nacional por semana, sendo pelo menos cinqüenta por cento longa 
metragem.  
 
Num cálculo rápido, só para efeito de raciocínio, podemos dizer que serão necessários pelo menos 
150 filmes longa metragem por ano para atender a Lei, o que não quer dizer que seja preciso 
produzi-los, pois não se determina a data de realização, mas de qualquer forma a indústria 
cinematográfica nacional deverá disponibilizar por ano essa enorme quantidade de produtos.  
 
É claro que os detratores da Lei dirão que muita porcaria vai ser exibida para tender à exigência 
legal. Eu até acho que pode ser verdade, embora seja justo imaginar que, no regime de livre 
competição, as emissoras não quererão perder a audiência e, portanto, deverão zelar para que a 
indigência não afaste o espectador. E, mesmo com qualidade sofrível no começo, será uma forma 
de treinar e - conseqüentemente - treinar mão-de-obra. E, se me perdoam os mais estetas, é 
melhor um programa que fale a nossa linguagem, por pior que seja, do que uma novela 
mexicana.  
 
Nós em poucos anos teremos aprendido a fazer, em Quixeramobim, coisa muito melhor do que 
"Bonequita pecadora" ou qualquer outro dramalhão assemelhado. Quanto ao rádio, as coisas são 
mais simples. 
 
Toda emissora deve destinar, dia riamente, pelo menos vinte por cento do seu tempo para a 
veiculação de programação musical ou jornalística de caráter nacional e dez por cento de caráter 
regional. É muito, muito tempo, se multiplicarmos estas quatro horas em média por dia pelas 
dezenas de milhares de emissoras espalhadas pelo Brasil. Mais um verdadeiro batalhão de gente 
ocupada.  



 
Alguém dirá que a Lei vai inviabilizar muitas emissoras espalhadas pelo País que atualmente 
mantém sua programação empregando três ou quatro pessoas. Eu direi que, nesse caso, ninguém 
vai sentir muita falta mesmo. É bom que se faça uma depuração no mercado afastando empresas 
desestruturadas que só estão servindo para prostituir o setor. A Lei deve passar por duas 
comissões no Senado e em seguida irá a plenário. Jandira está agindo politicamente no sentido de 
obter o apoio necessário para sua aprovação, contando com a ajuda entusiasmada de diversos 
setores ligados à produção cultural. 
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