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WASHINGTON. A oposição às mudanças preanunciadas vêm crescendo muito nas últimas 
semanas. Mas a perspectiva é de que, na próxima segunda-feira, a Comissão Federal de 
Comunicações (FCC) vai alterar substancialmente o mapa da mídia nos EUA. Até porque três dos 
cinco diretores da FCC com direito a voto são do Partido Republicano, que apóia a medida — que, 
na prática, abrirá um pouco mais o mercado para as grandes empresas do setor.  
 
Segundo o presidente da FCC, Michael Powell, um dos republicanos a votar, o novo cenário 
desenhado pela FCC visa a garantir não só a saúde financeira das emissoras de TV como o direito 
dos americanos de ter acesso à televisão gratuita:  
 
— A TV gratuita vai morrer, a menos que as emissoras tenham mais poderes para neutralizar a 
migração de telespectadores para os serviços de TV a cabo e por satélite.  
 
As novas regras permitirão que redes adquiram novas estações, mesmo nos mercados onde já 
estejam instaladas. A regulamentação atual estabelece um limite: as TVs só podem atingir, no 
máximo, 35% da audiência nacional. A nova regra eleva esse teto para 45%.  
 
Além disso, os donos de um jornal poderão ter também uma TV ou estação de rádio no mesmo 
mercado. Isso também vale para as TVs, que poderão ser donas de diários e de emissoras de 
rádio.  
 
Grupos contrários às mudanças argumentam que a FCC está abrindo as portas para a formação 
de monopólios e a consolidação dos já existentes.  
 
— Essa reestruturação radical que pretendem promover nos mercados locais da mídia americana 
deixará poucos chefões controlando mais informação. É uma experiência perigosa, que pode 
ameaçar a democracia — disse Mark Cooper, diretor da Federação de Consumidores dos EUA.  
 
EM recente audiência no Congresso, o senador Byron Dorgan exibiu um estudo sobre as rádios, 
mostrando que as 44 estações de maior audiência no país transmitem 312 diárias de talk shows 
conservadores, e apenas 11 horas de programas liberais.  
 
Ao ser confrontado com tais informações, naquela sessão, o bilionário Rupert Murdoch, dono da 
rede de TV Fox (35 estações), além de um estúdio de cinema, um jornal, e três estações de TV a 
cabo, rebateu de forma irônica:  
 
— Aparentemente isso mostra que os programas conservadores são mais populares. 
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