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Ah, mas pra Marco chegar 

precisa fazer pressão 

Congresso compreender 

que eles tem uma missão 

ou representam o povo 

ou repassam o bastão 

Mas se a gente não se mexe 

Espera tudo na mão 

Aí fica mais difícil 

de Marco botar queixão 

Não muda nada, nadinha 

fica como tá então 

Democracia se faz 

é com participação 

Cada pessoa ligada 

sem aceitar a invenção 

que seu direito de escolha 

é ver Gugu ou Faustão 

Então essa é a peleja 

pela comunicação 

Mostrando a cara da gente 

cidadã e cidadão 

que junte o Marco da lei 

trazendo transformação 

Que venha com alegria 

que faça a democracia 

em rádio e televisão 

dê lugar à diferença 

garanta à gente presença 

na hora da decisão 

 

(A peleja comunicacional de Marco regulatório e Conceição Pública na terra sem lei dos 

coronéis eletrônicos. Por Ivan Moraes Filho, com mote de João Brant e contribuições de 

Ricardo Mello) 
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Que nessa vida cada vez mais cheia de valores individualistas, possamos reconhecer 

no outro, o caminho coletivo. 

 

Que assim seja! 
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RESUMO 

 

 

O objetivo geral da dissertação foi a análise das resoluções sobre o sistema brasileiro de 

televisão na 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), identificando os atores 

envolvidos com a aprovação e rejeição das propostas, os seus interesses e os resultados destas 

resoluções no ambiente regulatório do setor de radiodifusão e para a pauta do movimento pela 

democratização da comunicação no Brasil. A hipótese trabalhada nesta pesquisa está na 

limitação da 1ª Conferência Nacional de Comunicação, do ponto de vista do ambiente 

regulatório para a televisão no Brasil, tendo em vista que a comunicação/informação, no sistema 

capitalista, não se trata de uma política pública em si, mas de uma forma de poder estabelecida, 

adotando como opção de análise a Economia Política da Comunicação, entendendo que as 

mudanças regulatórias da televisão são resultados das relações políticas e de poder entre os 

diferentes agentes que atuam no setor. 

 

 Palavras Chaves: Confecom, Mercado, Televisão e Legislação 
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ABSTRACT 

 

The overall aim of the thesis was to analyze the resolutions on the Brazilian television system 

in the 1st National Communication Conference (Confecom), identifying the actors involved 

with the approval and rejection of proposals, their interests and the results of these resolutions 

in the regulatory environment broadcasting sector and the agenda of the movement for the 

democratization of communication in Brazil. The hypothesis worked in this research is the 

limitation of the 1st National Conference of Communication, from the point of view of the 

regulatory environment for television in Brazil, given that the communication / information, in 

the capitalist system, it is not a public policy itself but an established form of power, adopting 

as analysis option the political Economy of Communication, understanding that the regulatory 

changes of television are the result of political and power relations between the different agents 

operating in the sector. 

 

Key words: Confecom, Market, TV and Legislation 
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INTRODUÇÃO 

 

As políticas de comunicação no Brasil, principalmente para o setor de radiodifusão, 

são o reflexo da opção do Estado brasileiro, ainda na década de 30, em privilegiar a prestação 

dos serviços de radiodifusão para a iniciativa privada. Para Ramos (2008), o privilégio da 

atividade privada e a predominância dos interesses de mercado, construiu um ambiente 

regulatório disperso e politicamente fragmentado para o setor de radiodifusão no Brasil, com 

uma ação tímida e confusa por parte do Estado, enquanto órgão regulador. 

Este cenário, aliado ao uso das concessões de TV e rádio enquanto instrumento de 

poder por parte das oligarquias políticas e familiares, como afirma Lima (2001), distanciou, 

historicamente, o conceito de direito e de política pública aos meios de comunicação de massa. 

Em momentos distintos da histórica das políticas de comunicação no país, concepções atuavam 

de forma contundente para que as seguidas legislações que regulavam os serviços de rádio e 

TV fossem reflexo dos seus interesses mercadológicos.  

Em síntese, Bolaño (2007) nos mostra três concepções predominantes na 

construção dos marcos legais para os serviços de comunicação. De 1960 a 1980, um forte 

predomínio da corrente conservadora, que atuava para o fortalecimento de um mercado cada 

vez mais nacionalista e concentrado; a partir da década de 1990, na reorganização do mercado 

de TV por Assinatura no Brasil com a privatização das telecomunicações, se insere a corrente 

liberal, com o objetivo de ampliar a participação do capital estrangeiro na prestação de serviços 

de comunicação e por fim, a concepção progressista, que se incide na discussão sobre as 

legislação dos serviços de comunicação a partir da Constituinte de 1988, defendendo o caráter 

público dos serviços de comunicação. 

Como vamos mostrar no segundo capítulo, essas concepções fizeram parte das 

discussões sobre o escopo legislativo referente aos serviços de comunicação, principalmente do 

setor de rádio e TV, desde a construção do Código Brasileiro de Telecomunicação (CBT), 

passando pela Lei do Cabo, chegando na TV Digital e os novos marcos para a TV por 

Assinatura. 

Essa disputa não foi diferente na formatação da 1º Conferência Nacional de 

Comunicação (CONFECOM). Se por um lado os setores progressistas defendiam a realização 

desse debate público em torno do ambiente regulatório das comunicações no Brasil, por outro, 

as empresas nacionais de comunicação e os conglomerados das telecomunicações, diante da a 

complexificação do mercado de TV por Assinatura com a abertura do capital estrangeiro e a 
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privatização das telecomunicações em 97, passaram a sentir a necessidade de consolidar a 

atuação de cada segmento no mercado, a partir do novo paradigma da convergência dos meios. 

Como resultado de muita pressão política e negociação, entre os dias 14 à 17 de 

dezembro de 2009, aconteceu em Brasília a etapa nacional da 1ª Conferência Nacional de 

Comunicação (Confecom), com o tema: “Comunicação: Meios para a Construção de Direitos 

e de Cidadania na Era Digital”.  

Um momento inédito no que diz respeito à amplitude da participação social sobre 

as políticas de comunicação, a Confecom envolveu mais de oito mil pessoas nas etapas 

preparatórias (municipal, livres, virtuais) e eletivas (estaduais e distrital), culminando com 813 

delegados eleitos, 150 delegados da administração pública federal, 70 delegados natos 

(integrantes das entidades representadas na Comissão Organizadora Nacional) e 130 

observadores. 

  As etapas preparatórias e eletivas confeccionaram mais de 6 mil propostas, que, 

depois de sistematizadas, foram transformadas em número de 1.422 resoluções para a etapa 

nacional, dividida em três eixos temáticos (meios de distribuição, produção de conteúdo e 

cidadania: direito e deveres) e debatidas em 15 Grupos de Trabalho.1  

Pela importância da Confecom para as disputas acerca do modelo de regulação do 

audiovisual brasileiro, o nosso trabalho analisou a Conferência, tendo como recorte as propostas 

aprovadas e rejeitadas para o sistema de televisão no Brasil. 

No terceiro e último capítulo, identificamos os atores, a partir das três concepções 

envolvidas nas histórica lógica de formatação das políticas de comunicação no Brasil, 

mostrando os seus interesses e os resultados da Confecom no ambiente regulatório pata a 

televisão e para a agenda política do movimento pela democratização das comunicações no 

país. 

A escolha por analisar somente as propostas aprovadas e rejeitadas para o sistema 

de televisão se justifica pela importância deste meio de comunicação como o centro da Indústria 

Cultural no Brasil, como afirma Bolaño (2004), concentrando não só a maior parte dos 

investimentos publicitários, como, ao lado do rádio, uma maior abrangência em relação à 

mediação dos seus conteúdos com o público. 

Traduzindo em números, dados da última Pesquisa Nacional de Amostra de 

Domicílios (PNAD), relativas à TIC (Telefones Fixos e Celulares, Microcomputadores, 

                                                 

1 (Ministério das Comunicações, 2010). 



10 

Internet, Rádio e Televisão), realizada pelo IBGE em 2013, apontou que 97,2% do total de 

domicílios visitados possuem, ao menos, uma televisão.2 

Demonstrando que:  

a televisão no país é, inegavelmente, objeto de uma importante prática cultural. A 

dinâmica do mercado brasileiro de televisão se dá, em grande parte, em função da 

promissora economia de bens simbólicos proporcionadas pelo alto índice de consumo 

dos produtos culturais televisionados (telenovelas, filmes, etc.). O interesse industrial, 

mercadológico e político no setor da radiodifusão brasileiro, se dá em função da sua 

importância cultural para os brasileiros” (LEAL;VARGAS, 2011, p. 267) 

 

Contudo, a nossa intenção na formulação deste trabalho não está só na compreensão 

deste momento histórico que se caracterizou no desenvolvimento da Confecom, mas nas 

contradições nela existentes. A busca desse trabalho é também discutir a efetividade da 

Confecom no ambiente regulatório da televisão no Brasil, compreendendo as limitações em 

relação ao papel da comunicação no sistema capitalista. 

       Por fim, como já demonstramos, o trabalho foi dividido em três capítulos. O 

primeiro, de fundo mais teórico, lançaremos mão dos conceitos do Estado ampliado em 

Gramsci (1977), a definição sobre a democracia participativa em Santos (2003), a concepção 

de cidadania em Dagnino (2004) e as funções da Industria Cultural e as concepções que 

nortearam a formulação das políticas em comunicação no Brasil em Bolaño (2000) e (2007), 

além de demonstrar as contradições para a realização das etapas da Confecom. 

      Já no segundo capítulo, fizemos uma síntese histórica das disputas de concepção 

que delinearam o marco regulatório para a televisão no Brasil, até o período da realização da 

Confecom, já com algumas implicações sobre o mercado de televisão no Brasil. O objetivo 

dessa síntese é para que a conferência não seja analisada de forma isolada às demais disputas 

em torno das políticas de comunicação, e sim, como mais um capítulo dessa construção. 

       Por fim, no terceiro capítulo, vamos analisar, de forma empírica, os interesses 

de cada ator e concepção presente à Comissão Organizadora da Confecom, a partir das 

propostas aprovadas e rejeitadas para a televisão no Brasil. Para analisar a efetividade da 

Confecom, vamos estudar o momento pós- conferência e as mudanças legislativas para o 

sistema de televisão no Brasil, além da rearticulação do movimento pela democratização no 

Brasil. 

 

 

                                                 

2 Domicílios Brasileiros (%) com Rádio TV, Telefone, Microcomputador e Micro com Acesso à Internet – 

disponível em: http://www.teleco.com.br/pnad.asp - acessado em fevereiro de 2105 

http://www.teleco.com.br/pnad.asp
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1.RELAÇÃO ESTADO/SOCIEDADE E OS CONTORNOS DA CONFECOM 

 

Para entender a 1ª Conferência Nacional de Comunicação no seu aspecto macro, 

este primeiro capítulo servirá de base teórica para a reflexão sobre a complexidade das relação 

Estado/ Sociedade, os conceitos de cidadania e participação política, as experiências 

constitucionais de consulta pública para a construção de políticas públicas no Brasil até 

chegarmos nos contornos da Confecom em si. 

 

1.1 Sociedade Civil, Democracia participativa e conceito de cidadania 

 

Como primeiro passo para compreendermos a realização da 1ª Conferência 

Nacional de Comunicação como espaço de disputa política e participação social, é fundamental 

fazermos uma síntese das bases de uma Teoria de Estado em Marx e as contribuições de 

Antonio Gramsci, em relação à complexidade nas relações do Estado/Sociedade, e a crescente 

socialização da política a partir do início do Século XX. 

Antes de começarmos a entrar na Teoria de Estado em Gramsci, é importante 

identificarmos as contribuições de Marx sobre a formação do Estado burguês, pós revolução 

francesa, e no processo de intensificação das forças produtivas na Europa, a partir de 1840. 

 Para Marx (2005), o Estado burguês é, ao mesmo tempo, o reflexo da base material 

no desenvolvimento da sociedade e uma resposta à necessidade de mediar conflitos de classes 

e manter a “ordem”, que reproduz o domínio econômico da burguesia, sendo um instrumento 

essencial de dominação na sociedade capitalista, seja na imposição de leis, seja na força 

pública, a partir da sua função coecitiva. 

Para Marx, não é o Estado que molda a sociedade, mas sim a sociedade e seus 

modos de produção que moldam o Estado:  

Em primeiro lugar Marx considerava as condições materiais de uma sociedade como 

base da estrutura social e da consciência humana. A forma do Estado, portanto, 

emerge das relações de produção, não do desenvolvimento geral da mente ou do 

conjunto de vontades da mente humana. A sociedade, por sua vez, se molda pelo 

dominante de produção e das relações de produção inerentes a esse modo (CARNOY; 

2003, p. 65) 

 

O Estado, portanto, está engendrado nas disputas imbuídas na contradição das 

relações sociais de classes que tem como contradição máxima a dicotomia burguesia x 

proletariado, em que a burguesia tem sua força consolidada e efetivada socialmente e se 

reproduz no interior do aparato do Estado, transformando este em uma força legitimadora do 

seu poder e em um espaço de burocratização que tenta engessar as lutas sociais. 



12 

Partindo do referencial de Marx, Gramsci incorpora a compreensão que o Estado é 

o espaço de construção e manutenção de dominação de uma classe burguesa sobre os 

trabalhadores. Entretanto, a partir da intensificação dos processos políticos no início do Séc. 

XX, e ao comparar as experiências da revolução russa e os países ocidentais, principalmente a 

expansão do fascismo na Itália, o intelectual detecta que a complexidade das relações 

Estado/Sociedade, próprias do capitalismo desenvolvido, exigia uma compreensão mais 

complexa. 

Se para Marx o Estado é um aparelho coecitivo, instrumento de dominação, para 

Gramsci o Estado não é algo impermeável às lutas de classe, mas atravessado por elas, a partir 

da complexidade dos problemas relativos ao poder, na trama da sociedade. Para Gramsci, essa 

nova conjuntura política, exposta a partir da complexidade na relação entre Estado/Sociedade 

faz emergir uma nova esfera social: a sociedade civil, que se diferencia da sociedade política, 

outra esfera distinta presente no interior da superestrutura: 

 

Pode-se por ora fixar dois planos superestruturais: o que se pode chamar de sociedade 

civil, isto é o conjunto de organismos ditos privados e o da sociedade política ou 

Estado, o que corresponde à função hegemonia e de domínio direto ou de comando 

que exprime no Estado e no governo jurídico (GRAMSCI, 1977, p. 1519) 

 

Ou seja, é na sociedade civil que se evidenciam, ao mesmo tempo, as contradições 

do capital x trabalho, e a busca pelo consenso através de uma orientação moral e intelectual, 

que corresponde ao exercício de hegemonia. Analisando Gramsci, MORAES (2010) aponta que: 

 

A sociedade civil e sociedade política se diferenciam pelas funções que exercem na 

organização da vida cotidiana e, mais especificamente, na reprodução das relações de 

poder. Na sociedade civil, as classes procuram ganhar aliados para seus projetos 

através da direção e do consenso. Já na sociedade política, as classes impõem uma 

dominação fundada na coerção. Em somatório, formam o estado em sentido amplo: 

sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de coerção 

(MORAES, 2010, p. 57) 

 

A diferenciação da sociedade civil e da sociedade política não está somente nas suas 

funções, mas na sua materialidade. Para Gramsci (1977), os portadores materiais da sociedade 

política são os aparelhos repressivos do Estado, em que o controle é exercido pela burocracia 

executiva e policial-militar, já na sociedade civil, os portadores materiais são os aparelhos 

privados de hegemonia em que a adesão à ideologia se torna algo voluntário.  

Os aparelhos privados de hegemonia são, portanto, espaços de construção de 

consensos, portadores de ideologia.  Para Gramsci, por sua vez, a construção da hegemonia não 



13 

se dá de forma imediatista, e sim através de um processo histórico e de forma conjuntural, que 

depende das forças que a exercem: 

A constituição de uma hegemonia é um processo historicamente longo, que ocupa os 

diversos espaços da superestrutura ideológico-cultural. As formas da hegemonia nem 

sempre são as mesmas e variam de acordo com a natureza das forças que a exercem. 

Na perspectiva gramsciana, a hegemonia pode (e deve) ser preparada por uma classe 

que lidera a constituição de um bloco histórico que articula e dá coesão a diferentes 

grupos sociais em torno da criação de uma vontade coletiva (MORAES, 2010, p. 55) 

 

Por outro lado, toda hegemonia supõe a existência de uma contra-hegemonia, e de 

maneiras de exercê-la: 

A formação do consenso para a transformação da ordem vigente depende da 

capacidade das classes subalternas de se converterem em força política efetiva, 

forjando uma unidade de objetivos que resulte na coordenação de iniciativas e 

princípios ideológicos. Gramsci sustenta que o movimento operário não conseguirá 

vitórias duradouras a menos que conquiste a hegemonia no plano das idéias, 

envolvendo toda a sociedade. Isso requer um empenho político-cultural para 

equacionar divergências que retardem adesões a um projeto consistente de mudanças 

(MORAES, 2010, P. 57) 

 

Gramsci (1977) também aponta para a dialética entre a sociedade civil e a sociedade 

política, apesar de existir uma autonomia entre elas. Para o autor, o Estado pode se valer, em 

um determinado momento, tanto dos aparelhos repressivos, quanto dos aparelhos privados de 

hegemonia para buscar o consenso sobre as suas ações. Para a teoria gramsciniana, a disputa se 

dá entre as classes sociais, sem a separação entre o Estado e a Sociedade. 

Se a teoria gramsciniana nega a separação entre o Estado e a Sociedade, temos um 

dos pressupostos em relação à participação social na construção das políticas públicas, sem 

extinguir as disputas que definem uma sociedade de classes, e é nessa perspectiva teórica que 

passamos a analisar a participação social na construção das políticas públicas. 

O ideário de participação social no cenário democrático tem se reinventado 

constantemente, dada a variedade de atores sociais e as diversas bandeiras, mas também por 

conta das demandas específicas e as novas formas de interação entre sociedade e Estado.  

No Brasil, os impactos da confluência histórica de dois projetos políticos distintos 

na década de 80, como determina Dagnino (2004), um projeto democratizante e participativo, 

e o projeto neoliberal, marcaria o aprofundamento de critérios democráticos de participação 

política. 

O marco formal do projeto democratizante no Brasil se dá na Constituição de 1988, 

construído desde os anos 80 ao redor da expansão do conceito de cidadania. Esse conceito 

ampliado de cidadania se estabelece a partir de uma concepção participativa do sistema político 

e da descentralização do poder em si. 
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Inspirada na sua origem pela luta pelos direitos humanos (e contribuindo para a 

progressiva ampliação do seu significado) como parte da resistência contra a ditadura, essa 

concepção buscava implementar um projeto de construção democrática, expressando uma nova 

cultura política. 

A disseminação dessa concepção de cidadania foi expressiva, e ela orientou não só as 

práticas políticas de movimentos sociais de vários tipos, mas também mudanças 

institucionais, como as incluídas na Constituição de 1988, conhecida, como já 

mencionado, como a “Constituição Cidadã”. Foi graças a essa disseminação que, 

diferentemente de outros países do continente, no Brasil a expressão “cidadania” 

esteve longe de se limitar a meramente designar o conjunto da população, mas foi 

preenchida por um significado político claro (DAGNINO, 2004, p. 106) 

 

Como contraponto ao projeto democratizante, a eleição do Governo Fernando Collor de 

Mello em 1989, como parte da estratégia do Estado para implementação dos ajustes neoliberais, 

traz a emergência de um projeto de Estado mínimo que se isenta progressivamente de seu papel 

de garantidor de direitos, através do encolhimento de suas responsabilidades sociais e sua 

transferência para conjunto da sociedade: o projeto neoliberal, tendo como base a noção de 

cidadania liberal: 

As redefinições neoliberais de cidadania repousam sobre um conjunto de 

procedimentos. Alguns ressuscitam a concepção liberal tradicional de cidadania, 

outros são inovadores e contemplam elementos novos das configurações sociais e 

políticas da contemporaneidade. Em primeiro lugar, de novo, eles reduzem o 

significado coletivo da redefinição de cidadania anteriormente empreendida pelos 

movimentos sociais a um entendimento estritamente individualista dessa noção, a 

partir de valores como solidariedade. Segundo, se estabelece uma sedutora conexão 

entre cidadania e mercado. Tornar-se cidadão passa a significar a integração 

individual ao mercado, como consumidor e como produtor. (DAGNINO, 2004, p.106) 

 

Para os fins do nosso trabalho, o conceito de cidadania adotado estará inserido no 

projeto democratizante, marcado por três características principais: a redefinição da ideia de 

direitos, a concepção de direito a ter direitos; a participação de sujeitos sociais ativos e a 

formação de uma nova cultura política. 

Esse conceito de cidadania serve como base para a concepção de democracia 

participativa, a ampliação do espaço político e a restauração do valor da participação política, 

o que Santos (2003) determina por uma nova teoria democrática que permita o protagonismo 

das pessoas socialmente excluídas. 

A nova teoria democrática deverá proceder à repolitização global da prática social e 

o campo político imenso que daí permitirá desocultar formas novas de opressão e de 

dominação, ao mesmo tempo em que criará novas oportunidades para o exercício de 

novas formas de democracia e de cidadania. (SANTOS, 2003, p. 271)  
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Em resumo, a democracia participativa, aliada à noção de cidadania, consiste em 

ampliar o controle da sociedade civil sobre a administração pública, reservando aos cidadãos a 

participação nas discussões sobre assuntos importantes para a coletividade.  

Refletindo as novas formas de interação do Estado/ Sociedade, os conceitos 

democracia participativa e a noção de cidadania no projeto democratizante, a Constituição de 

88 se define por uma cultura política participativa e de uma noção de agentes sociais ativos, 

portadores de direitos: 

A construção da Constituinte e de inúmeros outros espaços de gestão participativa foi 

permeada pela construção de uma cultura participativa, que admite, reivindica e 

valoriza a participação direta e o controle social por parte dos usuários e outros 

segmentos interessados nas políticas públicas. A construção desta cultura participativa 

marca todo este período de forte mobilização social e é um processo contínuo de 

aprendizado que permeia os espaços participativos tanto autônomos da sociedade 

civil, quanto de controle social junto ao Estado (TEIXEIRA, MORONI e MARX, 

2009, p. 66) 

 

O modelo de participação política está contemplada, na Constituição de 88, em 

todas as funções estatais: no Legislativo, no que se refere ao referendo, ao plebiscito e à 

iniciativa popular de leis; na garantia da fiscalização do Executivo por parte dos cidadãos; e no 

Judiciário, com instrumentos participativos como ações populares, mandados de segurança 

coletivos, delineando assim, uma nova arquitetura cuja base sólida está na definição de uma 

democracia participativa, defendida pelos movimentos sociais, desde o início da década de 

1980: 

Ao menos trinta artigos do texto constitucional expressaram preceitos que 

incentivaram experiências de gestão pública participativa. No que se refere à 

arquitetura da participação, a Constituição traçou princípios e diretrizes, tais como, a 

cidadania como fundamento do Estado democrático (art. 1, 5, 8, 15 e 17), os deveres 

sociais em questões coletivas (art. 205, 216, 225, 227 e 230) e o exercício da soberania 

popular (art. 14, 27, 29, 58 e 61), mas também tratou da participação social como 

forma de gestão pública (art. 10, 18, 37, 74, 173, 187 e 231) (TEIXEIRA, SOUZA e 

LIMA, 2012, p.51) 

 

Embora tenhamos uma Constituição forte no que diz respeito a participação política 

e o pleno exercício d cidadania, vamos ver no próximo tópico que a efetividade desse controle 

social, no Brasil, é algo ainda em construção até os dias de hoje. 
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1.2 Exercícios de Democracia Participativa no Brasil 

 

A Constituição Federal brasileira traz, no seu artigo 14, a previsão de três 

instrumentos de democracia participativa: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. 3 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
 I - plebiscito;  

II - referendo;  

III - iniciativa popular. (CONSTITUIÇÃO, 1988) 

 

O Plebiscito e referendo são instrumentos de consulta popular, sendo que o processo 

de votação do Plebiscito é formulado de forma anterior ao ato legislativo e o Referendo 

formulado após à aprovação de projetos de lei pelo Legislativo. Já a Iniciativa Popular consiste 

na apresentação de um projeto de lei de iniciativa do povo ao Legislativo. Esse é um instrumento 

de participação popular que permite ao povo submeter para aprovação do Congresso Nacional 

textos de lei de grande importância para a sociedade.  

Fora os instrumentos constitucionais que integram a democracia participativa, três 

exercícios de escuta pública foram construídos no Brasil: conselhos gestores, orçamento 

participativo, ouvidoria pública e conferências. 

Os Conselhos Gestores foram criados a partir do modelo de controle social previsto 

também na Constituição Federal de 88, sendo uma instância entre o poder público e a sociedade 

para a fiscalização das políticas públicas. Já a experiência do Orçamento Participativo (OP) foi 

realizada, pela primeira vez, na prefeitura de Porto Alegre, em 1989. A proposta do OP é de 

promover a participação popular nas decisões sobre a aplicação do orçamento. Após o 

pioneirismo de Porto Alegre, o Orçamento Participativo foi executado em mais 103 cidades 

brasileiras e algumas experiências internacionais.4 

Já as ouvidorias públicas são espaços abertos, em instituições públicas, para 

denúncias, sugestões ou críticas. Um espaço de interlocução entre a sociedade e o Poder 

Público, mediado pela figura de um ouvidor, que sistematiza as informações para dar as devidas 

conseqüências ao contato realizado. 

                                                 

3 Para saber mais sobre os processos de participação social previstos na Constituição: Democracia participativa na 

Constituição Brasileira – disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/176529 - acessado em 15 de maio 

de 2015. 
4 O Orçamento Participativo e a teoria democrática: Um balanço crítico – disponível em: 

http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/Publicacao_10929_em_21_06_2011_15_48_32.pdf - 

acessado em 10 de maio de 2015 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/176529
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/Publicacao_10929_em_21_06_2011_15_48_32.pdf
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Por fim, como objeto da nossa pesquisa, temos as Conferências, consideradas 

espaços mais amplos de discussão, envolvendo segmentos do Poder Público e da sociedade 

para deliberação de propostas sobre as mais diferentes políticas públicas 

No histórico de organização das Conferências no Brasil temos a realização, de 

forma pioneira, da Conferência Nacional de Saúde em 1941. Até 1988, foram realizada 11 

Conferências nessa mesma temática. A partir de 1988, já no governo do Presidente Fernando 

Collor, foram realizadas apenas 2 conferências em seus 2 anos e 9 meses de mandato, em 

seguida, o governo do Presidente Itamar Franco organizou 6 conferências e nos 8 anos de 

governo Fernando Henrique Cardoso foram organizadas 17 conferências5. 

Em 2002, uma das forças políticas que fez parte da redemocratização do país e das 

disputas em torno da Constituição de 88 assume a Presidência da República trazendo consigo 

a expectativa de ampliação da participação da sociedade nos espaços de formulação e 

fiscalização das políticas públicas, o que, de fato, se concretizou. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Pólis e INESC: “Arquitetura da Participação 

– Avanços e Desafios da Democracia Participativa: renovando as utopias”, iniciada em 2010, 

mostrou que entre os anos de 2003 a 2010, 74 Conferências foram realizadas, sendo que 21 

ocorrem somente uma vez e 9 com três ou quatro edições. Dos 40 tipos de conferências 

realizados, 28 foram inéditas.6 

Para Avritzer (2012), as conferências nacionais se firmaram nos últimos anos como 

a principal política participativa do governo federal. Entretanto, embora seja inegável a 

realidade na institucionalização da participação da sociedade na formulação das políticas 

públicas, a partir de 2002, o grande questionamento se dá na efetividade dessa participação, ou 

seja, quais são os impactos dessa participação sobre as políticas públicas.   

 

Os dados apontam para algum elemento de efetividade, mas apontam também para 

fortes lacunas. Estas lacunas são provocadas pelo fato de ainda não haver uma forma 

de gestão que se articule claramente com as decisões das conferências nacionais. 

Assim, as áreas com maior tradição de participação e que têm conselhos bem 

estruturados têm sido capazes de dar consequência às decisões das conferências. Em 

outras áreas é muito mais difícil. A questão da efetividade das políticas participativas 

no plano nacional continuará, a meu ver, dependente da implementação de arranjos 

capazes de integrar participação e gestão (Avritzer, 2012, p.22) 

 

                                                 

5Informações:http://participacao.mj.gov.br/pensandoodireito/wpcontent/uploads/2012/12/27Pensando_Direito.pd

f) – acessado em 10 de dezembro de 2014. 
6  Ver mais: Arquitetura da Participação – Avanços e Desafios da Democracia Participativa: renovando as utopias 

http://www.polis.org.br/uploads/1585/1585.pdf) – acessado em 17 de novembro de 2014 

 

http://www.polis.org.br/uploads/1585/1585.pdf
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Para MORONI (2012): 

 

O “sistema” de participação institucionalizada construído principalmente após a 

Constituição de 1988 foi um avanço significativo na direção da democratização do 

Estado e na concretização do direito humano a participar. (...) Acontece, porém, que 

esse mesmo processo gerou uma fragmentação e um paralelismo na e da arquitetura 

da participação. Os inúmeros espaços de participação, em especial os conselhos de 

políticas e as conferências, não dialogam entre si e muito menos incidem no sentido 

tencionar o atual sistema político representativo e sequer o modelo hegemônico de 

desenvolvimento. A participação popular nesses espaços é majoritariamente uma 

participação consultiva, setorializada, reproduzindo a fragmentação existente nas 

políticas públicas e o distanciamento das decisões econômicas referente à alocação de 

recursos públicos para concretizar as deliberações dos espaços participativos. 

(MORONI, 2012, p. 47) 

 

Embora seja inegável a realidade na institucionalização da participação da 

sociedade na formulação das políticas públicas, a partir de 2002, o grande questionamento se 

dá na efetividade dessa participação, ou seja, quais são os impactos dessa participação sobre as 

políticas públicas.  

 

1.3 Da Comunicação Social: política pública ou Indústria Cultural? 

 

A efetividade da participação social, no caso da Confecom, não se dá somente pelos 

problemas apontados sobre os resultados desses espaços institucionalizados na formulação das 

políticas públicas, mas também sobre o próprio papel da comunicação no sistema capitalista. 

Tomamos como exemplo a própria Constituinte e o capítulo V – Da Comunicação 

Social. Na Constituição Federal de 88 foi destinado um capítulo específico (Capítulo V do VIII 

Título da Carta Magna) sobre a Comunicação.  

Inseridos neste capítulo, quatro artigos foram aprovados no texto constitucional: o 

artigo 220 que trata da liberdade de expressão; o artigo 221 que estabelece normatizações para 

o conteúdo veiculado na rádio e na TV; o artigo 222 que versa sobre a propriedade das empresas 

de radiodifusão e de imprensa; o artigo 223 sobre a regulamentação da outorga e da renovação 

de concessões de emissoras de radiodifusão e o artigo 224 determina a criação de órgão 

fiscalizador da comunicação social. 

Entretanto, passados mais de 20 anos da construção da Constituição, a maioria dos 

artigos não foram regulamentados, sendo limitado apontar para os preceitos constitucionais 

presentes no Capítulo V da Constituição Federal, como ponto de partida para a construção das 

políticas públicas em comunicação.  Para Pieranti (2006), a falta de regulamentação dos 
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preceitos constitucionais trouxe uma abertura de interpretações que favoreceram àqueles 

contrários ao que previa a Constituição: 

Dessa forma, peca-se no cumprimento da Constituição Federal, no que diz respeito às 
Comunicações, principalmente, pela inexistência de uma legislação complementar e 

em conformidade com a Carta Magna. Não foram criadas condições para que dela se 

faça uso pleno, prevalecendo a possibilidade de coexistência de múltiplas 

interpretações. Nesse sentido, o espaço de interpretação amplo favorece os que 

discordam dos princípios constitucionais, seja por concordarem com uma regulação 

mais autoritária para o setor − análoga às leis ainda vigentes desde o regime militar −, 

seja por não verem contempladas suas intenções empresariais nas idéias expostas pela 

Constituição Federal. Enquanto os princípios constitucionais não são integralmente 

regulamentados, prevalece a possibilidade de que não sejam cumpridos (PIERANTI, 

2006, p. 7) 

 

Assim como outras legislações em relação ao ambiente regulatório envolvendo as 

políticas de comunicação no Brasil, a ausência de regulamentação do “Capítulo V – Da 

Comunicação Social” afirma o desafio de pensar a comunicação enquanto política pública no 

sistema capitalista, em um contexto em que o desenvolvimento tecnológico e as determinações 

impostas pelo capital e pelo Estado capitalista, a partir da reestruturação do capitalismo na 

década de 70, trouxeram a necessidade de garantir mais um elemento a serviço da concorrência 

capitalista da circulação de bens de consumo: a Indústria Cultural. 

A Indústria Cultural evidencia a contradição da informação no capitalismo 

monopolista7, tanto sob a forma ideológica, como espaço de construção de coesão social 

(propaganda): como servindo para a concorrência capitalista (publicidade). 

Se do ponto de vista da coesão social a informação adquire a forma propaganda, sendo 

monopolizada pelo Estado e pelos setores capitalista que controlam os meios de 

comunicação de massa, do ponto de vista da acumulação do capital ela adquire a 

forma publicidade à serviço da concorrência capitalista (BOLAÑO, 2000, p. 53) 

 

O elo entre a Indústria Cultural e o capitalismo monopolista, se dá, tanto com a 

necessidade da produção de consensos, fazendo um paralelo sobre os aparelhos de hegemonia 

em Gramsci, quanto no próprio desenvolvimento da circulação de bens de consumo e a 

necessidade da criação de um mercado consumidor cada vez mais ativo. 

No entanto, como nos aponta Bolaño (2004), a informação na Indústria Cultural 

não se restringe somente à função propaganda e publicidade. A concepção da Indústria Cultural, 

como empresa capitalista em potencial, gera uma dupla posição no sistema capitalista, seja 

                                                 

7 O capitalismo vivencia uma mudança na forma de acumulação do capital, no que cerne a sua concentração e 

centralização. Transformações estruturais que definem o aparecimento de grandes empresas capitalistas e a 

articulação entre o capital financeiro e o industrial remodelam as formas de concorrência através de grandes blocos 

de capital e dos monopólios. Esse período é caracterizado, a partir das contribuições de Baran e Sweezy (1974), 

como capitalismo monopolista 
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como espaço onde a contradição da informação (publicidade/propaganda) aparece é e 

determinante para a expansão e consolidação do capitalismo monopolista, seja na sua 

legitimação enquanto empresa capitalista, na produção da sua própria mercadoria, em que a 

informação e a cultura passam a atrair grandes capitais. 

 

Na verdade a característica mais evidente e mais importante da Indústria Cultural é o 

fato de ocupar uma dupla posição no sistema capitalista. Ou seja, como empresa 

capitalista na mais estrita acepção do termo, não há nada que distinga os oligopólios 

culturais a quaisquer outros oligopólios. Mas essas empresas também têm um papel 

ideológico que adquire uma importância fundamental numa situação em que os 

aparelhos tradicionais tem um poder de penetração limitado (BOLAÑO, 2004, p. 35) 

 

E é enquanto empresa capitalista em potencial, que a Indústria Cultural atua de 

forma a manter uma legislação como reflexo dos seus interesses econômicos. Para Bolaño 

(2007) duas concepções hegemônicas, ligadas a Industria Cultural, foram responsáveis pelos 

modelos de legislação para o mercado do audiovisual brasileiro.  

A corrente conservadora, predominante no período da ditadura militar, defendia um 

modelo para a televisão brasileira concentrado e nacional e a corrente liberal, emergindo de 

forma mais veemente a partir das reformas liberalizantes no Governo de Fernando Henrique e 

a privatização das telecomunicações. No exercício da contra-hegemonia, atua a concepção 

progressista, em defesa da comunicação como direito humano e serviço público, a partir da 

pluralidade e democratização do acesso aos meios de comunicação. 

 

1.4 Dinâmicas e Contornos para a Confecom 

 

Fazendo parte de um dos capítulos dessa disputa e negociação entre as três 

concepções apontadas acima, em 2005, os movimentos pela democratização das comunicações 

e parlamentares que faziam parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados 

passaram a se a se reunir com o objetivo de construir um espaço que pudesse ampliar a bandeira 

em torno da realização da 1ª Conferência Nacional de Comunicação.  

Em junho de 2007, acontece o “Encontro Nacional de Comunicação”, através das 

Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Ciência, Tecnologia, Comunicação e 

Informática da Câmara dos Deputados, com ampla participação da sociedade, ministros, 

parlamentares e profissionais de comunicação (DANTAS 2013). 
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Do Encontro Nacional de Comunicação foi criada a “Comissão Nacional Pró-

Conferência” (CNPC)8 e uma carta pública em defesa da realização da 1ª Conferência Nacional 

de Comunicação9. 

 

O encontro produziu uma carta aberta ao presidente da República intitulada “Por uma 

legítima e democrática Conferência Nacional de Comunicações” que, entre outras 

coisas, ressaltava a importância da comunicação na formação de valores e opiniões, 

no fomento e na produção das culturas e nas relações de poder e, por isso, a 

necessidade de uma reflexão sobre os meios, a cadeia produtiva e os sistemas; as 

diversas formas pelas quais o conteúdo, enquanto conhecimento, cultura, lazer e 

informação – inclusive comercial –, são produzidos, difundidos, assimilados e 

usufruídos pela população; daí a necessidade de corrigir algumas distorções históricas 

no setor (BIZERRA, 2014, p.132) 

 

No mesmo ano, em setembro, o então Ministro das Comunicações, Hélio Costa, em 

parceria com as Comissões de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara e do Senado e 

os empresários do setor de radiodifusão, organizam um seminário internacional, dando ao 

evento o título de “Conferência Nacional Preparatória de Comunicações”.  

Esse evento criou duas distorções em relação à pauta da Comissão Nacional Pró 

Conferência de Comunicação: a primeira de confundir a sociedade, criando a falsa impressão 

de que, finalmente, estaria sendo realizada uma Conferência de Comunicação; a segunda, 

                                                 

8 Rodapé: Entidades participantes da CNPC: Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM), 

Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais (ABEPEC), Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Associação 

Brasileira de ONGs (ABONG), Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (ABRAÇO NACIONAL), 

Associação Brasileira de TV Universitária (ABTU), Associação Mundial Das Rádios Comunitárias (AMARC 

BRASIL), Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), Associação das Rádios Públicas do Brasil 

(ARPUB), Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas (ASTRAL), Campanha “Quem financia a baixaria 

é contra a cidadania”, Coletivo de Entidades Negras (CEN), Conselho Federal de Psicologia (CFP), Conselho 

Federal De Profissionais de Relações Públicas (CONFERP), Conselho Nacional de Umbanda (CONUB), Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social (ENECOS), 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Federação Nacional dos Servidores do Judiciário e do Ministério 

Público Federal (FENAJUFE), Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e Televisão 

(FITERT), Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações (FITTEL), Fórum de Mídia Livre 

(FML), Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), Fórum de Entidades Nacionais de 

Direitos Humanos (FNDH), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), instituto de Estudos 

Socioeconômicos (INESC), Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, Laboratório de Políticas de 

Comunicação da Universidade de Brasília (LaPCom-UnB), Marcha Mundial de Mulheres (MMM), Movimento 

Nacional de Direitos Humanos (MNDH), Movimento Negro Unificado (MNU), Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

– Ministério Público Federal (PFDC), Rede Nacional dos Observatórios da Imprensa (RENOI), Rede de 

Informações para o Terceiro Setor (RITS), União Nacional dos Estudantes (UNE), Comissão de Direitos Humanos 

e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM), Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

da Câmara dos Deputados (CCTCI), Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (CLP).   
9 Artigo: Conferência Nacional Preparatória. preparando para quê? http://intervozes.org.br/conferencia-nacional-

preparatoria-de-comunicacoes-preparando-para-o-que/) - acessado em 12 de dezembro 2014 

http://intervozes.org.br/conferencia-nacional-preparatoria-de-comunicacoes-preparando-para-o-que/)%20-
http://intervozes.org.br/conferencia-nacional-preparatoria-de-comunicacoes-preparando-para-o-que/)%20-
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decorrente da primeira, de legitimar o evento como espaço de ampla discussão sobre as políticas 

de comunicação.10  

Em contraponto, a CNPC define centrar forças no ano de 2008, a partir da criação 

de Comissões Pró Conferência em diversos estados do Brasil, com o objetivo de garantir a 

realização da Confecom no ano seguinte.  

No dia 8 de abril, representantes das entidades pró-Conferência conversaram com 

os presidentes das Comissões de Legislação Participativa, Adão Pretto (PT-RS), e de Direitos 

Humanos e Minorias (CDHM), Pompeu de Matos (PDT-RJ). O encontro também contou com 

a presença dos deputados Pedro Wilson (PT-GO) e Luíza Erundina (PSB-SP). No dia 14, foi a 

vez de sentar com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática (CCTCI), o deputado Walter Pinheiro (PT-BA). Nessas reuniões, a Comissão fez 

uma avaliação da luta pela conferência e traçou sua estratégia para os próximos meses. Alguns 

pontos positivos apontados foram: a incorporação de mais uma Comissão da Câmara 

(Legislação Participativa) à CNPC e a confirmação da aprovação da emenda ao orçamento no 

valor de R$ 20 milhões para a realização da Conferência 11 

Já como resultado da articulação da CNPC nos estados, em agosto de 2008, 

acontece a 1ª Conferência Estadual de Comunicação da Bahia, com mais de duas mil propostas 

envolvendo discussões sobre as novas tecnologias de informação e comunicação; comunicação e 

educação; comunicação e desenvolvimento territorial; e políticas públicas de comunicação.12 

Em setembro de 2008, as entidades que formam a CNPC organizam um abaixo 

assinado defendendo que o Executivo Federal forme um Grupo de Trabalho tripartite entre 

governo, empresários e sociedade civil para elaboração de um documento propondo um 

calendário para a publicação do decreto de convocação da Conferência.13 Em dezembro do 

mesmo ano, a Comissão Nacional Pró Conferência realiza um encontro preparatório reunindo 

mais de 300 pessoas. Esse Encontro marca a entrega do abaixo - assinado em defesa da 

realização da 1ª Confecom, com mais de 6 mil assinaturas  

                                                 

10 Conferência Nacional Preparatória. Preparando para quê? http://intervozes.org.br/conferencia-nacional-

preparatoria-de-comunicacoes-preparando-para-o-que/) - acessado em 12 de dezembro 2014 
11 -  http://intervozes.org.br/conferencia-nacional-de-comunicacao-luta-central-em-2008- acessado em 13 de 

dezembro de 2014 
12 Bahia promove 1º Conferência Estadual de Comunicação: http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-

Sociais/Bahia-promove-1%AA-Conferencia-Estadual-de-Comunicacao%0D%0A/2/14073 - acessado em 16 de 

janeiro de 2015 

13 Histórico sobre a Confecom: http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/um-breve-historico-da-

confecom-5500.html - acessado em 10 de janeiro de 2015 

http://intervozes.org.br/conferencia-nacional-preparatoria-de-comunicacoes-preparando-para-o-que/)%20-
http://intervozes.org.br/conferencia-nacional-preparatoria-de-comunicacoes-preparando-para-o-que/)%20-
http://intervozes.org.br/conferencia-nacional-de-comunicacao-luta-central-em-2008-
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/Bahia-promove-1%AA-Conferencia-Estadual-de-Comunicacao%0D%0A/2/14073
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/Bahia-promove-1%AA-Conferencia-Estadual-de-Comunicacao%0D%0A/2/14073
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/um-breve-historico-da-confecom-5500.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/um-breve-historico-da-confecom-5500.html
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No dia 16 de abril de 2009 é publicado o decreto que previa a realização da 

Confecom, delegando ao Ministro das Comunicações, da Secretaria-Geral e da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República a responsabilidade da organização da Etapa 

Nacional. O decreto estabelecia, também, a convocatória da Comissão Organizadora, tendo 

como atribuição a confecção do regimento interno da 1ª Conferência Nacional de Comunicação, 

com o tema: “Comunicação: meios para a construção de direitos e de cidadania na era 

digital”: 

Art. 1o  Fica convocada a 1a Conferência Nacional de Comunicação - CONFECOM, 

a se realizar de 14 a 17 de dezembro de 2009, em Brasília, após concluídas as etapas 

regionais, sob a coordenação do Ministério das Comunicações, que desenvolverá os 

seus trabalhos com o tema: Comunicação: meios para a construção de direitos e de 

cidadania na era digital.   

Art. 2o  A 1a CONFECOM será presidida pelo Ministro de Estado das Comunicações, 

ou por quem este indicar, e terá a participação de delegados representantes da 

sociedade civil, eleitos em conferências estaduais e distrital, e de delegados 

representantes do poder público.  

Parágrafo único.  O Ministro de Estado das Comunicações contará com a colaboração 

direta dos Ministros de Estado Chefes da Secretaria-Geral e da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, na coordenação dos trabalhos para 

a realização da Conferência.  

Art. 3o  O Ministro de Estado das Comunicações constituirá, mediante portaria, comissão 

organizadora com vistas à elaboração do regimento interno da 1a CONFECOM, 

composta por representantes da sociedade e do poder público (BRASIL, Decreto, de 

16 de abril de 2009, 2009) 

 

No dia 20 de abril de 2009 é publicada a Portaria 185, discriminado as regras e 

procedimentos para a convocação da Comissão Organizadora Nacional (CON) da 1ª Confecom 

e a celebração da composição tripartite, denominada pela organização da conferência de Poder 

Público, sociedade civil empresarial e sociedade civil não empresarial.14 

 

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e tendo em 

vista a edição do Decreto de 16 de abril de 2009, que convoca a 1º Conferência 

Nacional de Comunicação, 

Resolve: 

Art. 1º Constituir a Comissão Organizadora da 1ª Conferência Nacional de 

Comunicação - CONFECOM, a ser realizada no período de 14 a 17 de dezembro de 

2009, na cidade de Brasília, Distrito Federal.  

Art. 2º A Comissão Organizadora será composta por representantes do poder público 

e de entidades e organizações da sociedade civil (MINISTÉRIO DAS 

COMUNICAÇÕES, Portaria nº 185, de 20 de abril de 2009, 2009) 

 

O anexo da portaria define a seguinte composição para a Comissão Organizadora: 

10 representantes do Poder Público, incluindo cinco Ministérios (comunicação, ciência e 

                                                 

14  A denominação de sociedade civil empresarial e não empresarial faz parte da nomeclatura da organização da 

Confecom e não ao conceito de  sociedade civil de Gramsci feita acima citado. 
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tecnologia, cultura, educação e justiça), a Casa Civil e a Secretaria Geral da Presidência e da 

Comunicação Social da Presidência, além os representantes do Senado Federal e da Câmara 

dos Deputados; oito representantes da sociedade civil não empresarial: - Associação Brasileira 

de Canais Comunitários (ABCCOM); Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária 

(ABRAÇO); Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais (ABEPEC) 

; Central Única dos Trabalhadores (CUT ); Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ); 

Federação Interestadual dos Trabalhadores de Empresas de Radiodifusão e Televisão (FITERT) 

; Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) e INTERVOZES - Coletivo 

Brasil de Comunicação Social; e oito pela sociedade civil empresarial: Associação Brasileira 

de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT); - Associação Brasileira de Radiodifusores 

(ABRA), Associação Brasileira de Provedores Internet (ABRANET);  Associação Brasileira 

de TV por Assinatura (ABTA);  Associação dos Jornais e revistas do interior do Brasil 

(ADJORI BRASIL); Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER)  e Associação 

Nacional de Jornais e Telebrasil (ANJ). 

Ainda sem uma pauta definida, mas sob responsabilidade de elaborar o regimento 

interno da Conferência, a primeira reunião da Comissão Organizadora acontece e determina a 

ocupação de cada entidade em duas comissões: sistematização/ metodologia e divulgação.15 A 

segunda reunião da Comissão acontece 18 dias depois e define o calendário das etapas 

preparatórias e estaduais.16  

Entretanto, descontentamentos por parte de algumas entidades empresariais passam a 

retardar o processo de aprovação do regimento interno. No dia 21 de julho de 2009 os empresários se 

reúnem com o Ministro Hélio Costa com o objetivo de cancelar a reunião da Comissão Organizadora 

que aconteceria no dia seguinte.  A proposta era adiar o processo de construção do regimento interno 

para que o ambiente de negociação do documento se desse entre o governo e os empresários, sem a 

presença das entidades da sociedade civil não empresarial. 

Os radiodifusores, em especial, temiam que os setores ligados ao movimento de 

democratização das comunicações utilizassem a Conferência para protestar contra o modelo 

atual de radiodifusão. Em seu conjunto, os setores empresariais representados na comissão 

                                                 

15 Informações disponíveis em: http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/21371-

definidos-os-membros-das-subcomissoes-da-1-confecom - acessado em 10 de  setembro de 2014 
16 De acordo com o cronograma, as etapas preparatórias devem acontecer até 31 de agosto e as estaduais, até 31 

de outubro. Além disso, ficou definido que, se o Poder Executivo local não convocar as discussões até 1º de agosto, 

o Poder Legislativo pode fazê-lo até o dia 5 de agosto. A partir desta data, se não houver convocação pelos entes 

governamentais, qualquer entidade da sociedade civil fica livre para organizar as prévias da conferência. 

Disponível em: em http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/21353-comissao-

organizadora-da-confecom-define-calendario-de-trabalho - acessado em 10 de setembro de 2014 

http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/21371-definidos-os-membros-das-subcomissoes-da-1-confecom
http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/21371-definidos-os-membros-das-subcomissoes-da-1-confecom
http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/21353-comissao-organizadora-da-confecom-define-calendario-de-trabalho
http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/21353-comissao-organizadora-da-confecom-define-calendario-de-trabalho
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(telecomunicações, TV paga, radiodifusores, jornais e revistas) compartilhariam a filosofia “de 

que a Confecom tenha como alvo a realização de debates que possam ser consolidados em 

proposições que fortaleçam os modelos adotados no Brasil”, através de premissas básicas como: 

a defesa da radiodifusão, da livre iniciativa, a mínima intervenção estatal, a representação do 

setor em pé de igualdade com os demais setores da sociedade civil, além da restrição de algumas 

temáticas que abririam espaço para críticas ao modelo de comunicação em voga no Brasil.17 

O então Ministro Hélio Costa admite o pedido dos empresários para cancelar a 

próxima reunião da Comissão, mas a Secretaria Geral e de Comunicação Social da Presidência 

da República mantém a reunião da Comissão Organizadora para o dia seguinte. 

 No dia 22 de julho, a reunião da Comissão Organizadora acontece sem nenhuma 

participação do setor empresarial e sem avanço concreto no regimento. No dia 5 de agosto, os 

empresários exigem uma nova reunião, agora com os Ministros Hélio Costa, Franklin Martins 

e Luiz Dulci, já com a decisão de se retirarem da Comissão Organizadora da Conferência. À 

pedido do governo, a saída do empresariado não foi oficializada na reunião, a partir da 

construção de uma contraproposta.18 

A contraproposta do governo para tentar manter as representações empresariais é a 

possibilidade de criação de um "quórum qualificado" para a deliberação dos assuntos mais 

polêmicos. O aceno do governo não atende exatamente as demandas empresariais, que queriam 

ter algum tipo de veto sobre os temas que lhe eram mais sensíveis. A sugestão dada é que se 

mantenha os pesos de 40% para o segmento das entidades civis, 40% para o segmento 

empresarial e 20% para o governo. Contudo, os temas polêmicos só poderiam ser aprovados 

com 60% mais um, ou seja, não seria possível aprovar a entrada de temas na pauta sem que 

exista o aval de uma parte mínima de todos os segmentos 

No entanto, mesmo com a contrapartida oferecida pelo governo para a manutenção 

das representações empresariais, no dia 13 de agosto, das oito representações empresariais, seis 

oficializam a saída da Confecom, apenas a ABRA e a Telebrasil decidem permanecer 

compondo a Comissão Organizadora.  

Em nota pública, ABERT, ABRANET, ABTA, ADJORI, ANER e ANJ 

manifestam, oficialmente, a defesa dos princípios da livre iniciativa e da liberdade de expressão, 

temas que para as entidades que se retiraram da Confecom estavam ameaçados pela 

                                                 

17Informação disponível em: http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=23099 – acessado dia 123 de 

outubro de 2014. 
18 A maior parte das associações empresariais estava disposta a deixar a comissão organizadora da conferência, 

mas os ministros pediram mais uma semana para que os empresários repensassem sua decisão. Disponível em: 

http://www.teletime.com.br/News.aspx?ID=142530 – acessado em 13 de outubro de 2104 

http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=23099
http://www.teletime.com.br/News.aspx?ID=142530
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possibilidade da discussão em torno do controle social dos meios de comunicação na 

Conferência19 

No dia 25 de agosto, os Ministros Luiz Dulci, Franklin Martins e Hélio Costa, os 

representantes da sociedade civil não empresarial e a as duas organizações empresariais que se 

mantiveram na Comissão Organizadora da 1ª Confecom, selam um acordo para a confecção do 

regimento interno. 

O regimento interno da Confecom definiu a divisão para a composição de delegados 

sendo 40% para os empresários 40% para a sociedade civil e 20% para o Poder Público, e a 

instalação o quórum qualificado de 60% de votos mais a adesão de um segmento para os temas 

polêmicos. Para a ABRA e a Telebrasil, esse acordo representou um marco para a continuidade 

dessas representações empresarias na Confecom, enquanto para a sociedade civil não 

empresarial foi um limitador concreto.  

Os setores progressistas se mobilizaram e lançaram diversas notas públicas em 

repúdio a essa arquitetura negociada. A Comissão Pró Conferência de Comunicação deixa claro 

o seu descontentamento com o acordo em nota pública, afirmando que tal acordo significa 

aceitar uma representação superdimensionada do empresariado, situação que não ocorreu em 

outras Conferências Nacionais20. 

                                                 

19 “As entidades representativas do Setor Empresarial, que assinam esta, sentiram-se honradas pelo convite para 

compor a Comissão Organizadora Nacional da Conferência, uma vez que, a seu ver, representava uma boa 

oportunidade de discussão a respeito dos meios e modos de construção da cidadania na era digital, como determina 

o Decreto Presidencial. Por definição, as entidades empresariais têm como premissa a defesa dos preceitos 

constitucionais da livre iniciativa, da liberdade de expressão, do direito à informação e da legalidade. Observa-se, 

no entanto, que a perseverante adesão a estes princípios foi entendida por outros interlocutores da Comissão 

Organizadora como um obstáculo a confecção do regimento interno e do documento-base de convocação das 

conferências estaduais, que precedem a nacional. Deste modo, como as entidades signatárias não têm interesse 

algum em impedir sua livre realização, decidiram se desligar da Comissão Organizadora Nacional, a partir desta 

data.” Disponível em - http://www.telesintese.com.br/confecom-a-integra-da-nota-dos-empresarios/ - acessado no 

dia 14 de outubro de 2014 
20 3. Pressionados pela atitude pouco colaborativa de parte dos empresários, os representantes do Governo Federal 

na CO Nacional insistem em propor ao conjunto da sociedade civil duas propostas para o Regimento Interno que 

carecem de fundamento e de lógica democrática. Querem que a proporcionalidade na I CONFECOM fique 

distribuída da seguinte forma: 40% para o empresariado, 40% para o resto da sociedade civil e 20% para os poderes 

públicos. Além disso, querem que aceitemos um quórum qualificado de 60% para a aprovação de qualquer 

proposta no âmbito da I CONFECOM. 

4. Ora, se estas duas propostas já não faziam sentido antes, muito menos agora que 06 das 08 entidades empresariais 

se retiraram do processo. Se o argumento para aceitarmos tais propostas era o de garantir uma maior adesão do 

empresariado à I CONFECOM o tiro saiu pela culatra, com a decisão de boa parte das entidades empresariais de 

abandonar a CO Nacional. Aceitar que o empresariado tenha 40% dos delegados seria aceitar a tese que eles 

correspondem à metade de toda a sociedade civil organizada, o que não é verdade. Mais, é aceitar uma 

representação superdimensionada do empresariado, coisa que não aconteceu em nenhuma das Conferências 

Nacionais realizadas sob a gestão do atual Presidente da República. Entendemos que a proporcionalidade correta 

seria 20% para os poderes públicos e 80% para a sociedade civil, entendendo o empresariado como parte da 

sociedade civil. Por fim, aceitar o quórum qualificado de 60% para aprovação de qualquer proposta, ou mesmo 

das propostas mais polêmicas, é ‘engessar’ previamente a I CONFECOM, antes mesmo que o debate seja travado. 

Porque tanta preocupação com a expressão da vontade da maioria, se a I CONFECOM, assim como tantas outras 

http://www.telesintese.com.br/confecom-a-integra-da-nota-dos-empresarios/
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Apesar das diversas manifestações, o acordo se firmou e no dia 2 de setembro, 

através da portaria nº 667, é publicado o Regimento Interno da Conferência, contendo a 

composição de delegados (Art.41 a 43): 

Art. 41. São considerados segmentos para fins de composição dos delegados eleitos: 

I - Poder Público: representantes de órgãos da Administração Pública Direta e Indireta 

nas esferas Estadual e Municipal; 

II - Sociedade Civil Empresarial: representantes de empresas ou representantes de 

entidades da sociedade empresarial organizada que congreguem interesses do setor de 

comunicação, que não estejam vinculados, sob qualquer forma, aos demais 

segmentos; e 

III - Sociedade Civil: quaisquer cidadãos ou representantes de entidades da sociedade 

civil organizada, que não estejam vinculados, sob qualquer forma, aos demais 

segmentos. 

Art. 42. Serão delegados na etapa nacional da Conferência Nacional de Comunicação 

os citados nos incisos I a IV do art. 40, de acordo com a distribuição por segmento, 

na seguinte proporção 

I - vinte por cento de escolhidos dentre os representantes do 

Poder Público; 

II - quarenta por cento de escolhidos dentre os representantes da Sociedade Civil; e 

III - quarenta por cento de escolhidos dentre os representantes da Sociedade Civil 

Empresarial. (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, Portaria nº 667, de 2 de 

setembro de 2009, 2009) 

 

De acordo com o Regimento Interno, as Conferências Municipais, Intermunicipais, 

Livres e Virtuais, eram consideradas etapas preparatórias. Apenas as Conferências Estaduais e 

Distrital foram consideradas etapas eletivas, através das Seções III e IV. 

No dia 10 de setembro é publicada a primeira resolução da Comissão Organizadora 

definindo os eixos temáticos e a metodologia para o encaminhamento das propostas das etapas 

preparatórias, eletivas e nacional da Confecom: 

 

Art. 3º Constituem eixos temáticos orientadores vinculados ao tema central da 1a 

CONFECOM: 

I – Produção de Conteúdo; 

II – Meios de Distribuição; e 

III – Cidadania: Direitos e Deveres. 

§ 1º São temas indicativos relacionados ao eixo temático Produção de Conteúdo: 

conteúdo nacional; produção independente; produção regional; garantia de 

distribuição; incentivos; tributação; financiamento; fiscalização; propriedade das 

entidades produtoras de conteúdo; propriedade intelectual; órgãos reguladores; 

competição; aspectos federativos; marco legal e regulatório. 

§ 2º São temas indicativos relacionados ao eixo temático Meios de Distribuição: 

televisão aberta; rádio; rádios e TVs comunitárias; internet; telecomunicações; banda 

larga; TV por assinatura; cinema; mídia impressa; mercado editorial; sistemas 

público, privado e estatal; multiprogramação; tributação; financiamento; 

responsabilidade editorial; sistema de outorgas; fiscalização; propriedade das 

entidades distribuidoras de conteúdo; órgãos reguladores; aspectos federativos; 

                                                 

Conferências Nacionais, será apenas consultiva. O seu resultado configurará um conjunto de sugestões aos poderes 

públicos, que poderão acatá-las ou não. 
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infraestrutura; administração do espectro; publicidade; competição; normas e padrões; 

marco legal e regulatório. 

§ 3º São temas indicativos relacionados ao eixo Cidadania: Direitos e Deveres: 

democratização da comunicação; participação social na comunicação; liberdade de 

expressão; soberania nacional; inclusão social; desenvolvimento sustentável; 

classificação indicativa; fiscalização; órgãos reguladores; aspectos federativos; 

educação para a mídia; direito à comunicação; acesso à cultura e à educação; respeito 

e promoção da diversidade cultural, religiosa, étnico-racial, de gênero, orientação 

sexual; proteção a segmentos vulneráveis, como crianças e adolescentes; marco legal 

e regulatório. (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, Resolução nº 1, de 10 de 

setembro de 2009, 2009) 
 

A proposta para os três eixos temáticos também foi motivo de debate. As entidades 

da sociedade civil pleitearam a inclusão de mais um eixo que pudesse abordar de forma mais 

abrangente todas as políticas de comunicação, principalmente do setor de radiodifusão, mas o 

pleito não foi atendido21 

Ainda assim, com todo o processo moldado, hegemonicamente, pelas duas 

representações empresariais presentes na Comissão Organizadora, outros contornos restritivos 

se estenderam em torno da conferência. Após o adiamento de algumas reuniões, no dia 23 de 

outubro é publicada a resolução de nº 8. Este novo texto impedia a votação de propostas nas 

etapas preparatórias, limitando as votações para os Grupos de Trabalho e a Plenária Final da 

Etapa Nacional:  

Art. 18. Os Grupos de Trabalho poderão ser agrupados e subdivididos de acordo com 

o número de participantes em cada etapa.  

§1º Cada Grupo de Trabalho poderá contar com um facilitador indicado pela 

Coordenação Estadual e com um relator.  

§ 2º Ao final dos trabalhos do Grupo, os relatores deverão enviar relatório à comissão 

de sistematização com todas as propostas. 

Art.19. A Plenária Final tem como função:  

I - debater as propostas apresentadas pelos Grupos de Trabalho; 

II - apreciar as moções; e 

III - eleger os delegados da etapa nacional. 

(MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, Resolução nº 8, de 23 de setembro de 2009, 

2009) 

 

No dia 28 de outubro, uma nova reunião da Comissão Organizadora acontece e os 

atores da sociedade civil não empresarial tentam mudar o cenário, a partir de debate sobre os 

                                                 

21 Outro ponto de polêmica foi a escolha do temário geral da Conferência. Os empresários propuseram três eixos 

de discussão: produção de conteúdo, distribuição e cidadania: direitos e deveres. A lógica por trás era estabelecer 

um “tratado de Tordesilhas metodológico” na Confecom: o empresariado da radiodifusão discutiria o primeiro 

eixo, as operadoras de telecomunicações, o segundo e os movimentos sociais, o terceiro. Organizações da 

sociedade civil propuseram a inclusão de um quarto eixo, “sistemas de comunicação”, que debatesse o setor como 

um todo, mas ele foi rejeitado. Disponível em: - http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/um-breve-

historico-da-confecom-5500.html. Acessado dia 25 de setembro de 2014 

 

 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/um-breve-historico-da-confecom-5500.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/um-breve-historico-da-confecom-5500.html
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efeitos da Resolução nº 8, apresentado na Plenária das Comissões Estaduais e Nacional Pró 

Conferência, mas sem êxito, o veto permanece. 

 

Tal decisão da CON, normatizada pela Resolução nº 8, e tomada na reunião da CON 

do dia 20 de outubro de 2009, gerou muita crítica da sociedade civil organizada, que 

se reuniu em Brasília nos dias 23 e 24 de outubro de 2009 na “Plenária das Comissões 

Estaduais e Nacional Pró-Conferência”. O principal argumento dos que criticavam era 

o de que essas etapas perderiam peso político e importância sem a votação de 

propostas. A atividade reuniu cerca de 70 militantes, entre representantes das 

entidades nacionais e representantes das comissões estaduais Pró Conferência de 24 

estados do Brasil e do Distrito Federal70. Os participantes da Plenária, que chegaram 

a apelidar a Resolução nº 8 de AI 8, fazendo referência aos Atos Institucionais 

editados pela Ditadura Cívico-Militar no Brasil, decidiram pedir a revisão da decisão 

junto a Comissão Organizadora Nacional da Confecom (BIZERRA, 2014, p..150) 

 

 

As disputas em torno do formato da Conferência continuaram a acontecer horas 

antes do início da etapa nacional. No dia 14 de dezembro, já no Centro de Convenções em 

Brasília, local em que ocorreu o evento, a Comissão Organizadora faz uma reunião 

extraordinária por conta de mais uma reivindicação por parte do setor empresarial. 

Além da regra já definida pela Comissão Organizadora, em que um dos segmentos 

(poder público, sociedade civil ou sociedade civil empresarial) poderia pedir status de “tema 

sensível” às propostas mais polêmicas na plenária final, de modo a sujeitar sua aprovação a um 

quórum qualificado de 60%+1, a ABRA impôs mais uma condição: levar esse mesmo 

mecanismo de veto já nos Grupos de Trabalho. 

 

Pouco depois do início do credenciamento dos delegados no dia 14 de dezembro, 

primeiro dia do evento, a Comissão Organizadora Nacional (CON) convocou uma 

reunião em caráter de urgência. O presidente da CON, Marcelo Bechara, pressionado 

pelo setor empresarial, anunciou a criação de uma nova resolução para os trabalhos 

da Confecom. Segundo essa polêmica resolução, as atividades nos Grupos de 

Trabalhos seguiria a mesma lógica da plenária, onde as questões declaradas 

“sensíveis” precisariam da aprovação de 60% dos presentes e com pelo menos um 

voto em cada segmento. Na prática, essa resolução permitiu que, temas que 

desagradassem um dos segmentos, não fossem aprovados. (AGOSTINO, 2011, p. 15) 

 

Os empresários deixaram claro que, caso a proposta não fosse aprovada, tanto a 

ABRA, quanto a TELEBRASIL se retirariam da Confecom. O Poder Público, as representações 

empresarias e quatro entidades da sociedade civil não empresarial votaram a favor da mudança 

na resolução, Intervozes, Fitert e Abraço foram contra. Por maioria, a resolução foi aprovada, 

gerando um conflito nas representações da sociedade civil.  

Para tentar resolver tal problemática, foi convocada, para o mesmo dia, uma 

reunião dos movimentos sociais para debater o ponto, que se estendeu 

madrugada adentro. Várias foram as falas contrárias ao procedimento adotado 

por alguns representantes do movimento dentro da CON. Mesmo sem contar 
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com a presença da representante do FNDC e tendo a saída inesperada do 

representante da Fenaj, ficou decidido, ao fim da reunião, que o conjunto de 

entidades ligadas aos trabalhadores iria tentar anular a resolução. 

(AGOSTINO, 2011, p .15) 

 

No dia seguinte, quando da aprovação do regimento interno, a plenária aprovou um 

acordo extinguindo o voto sensível nos grupos e garantindo o envio das propostas prioritárias 

pelos Grupos de Trabalho, sendo divididos 4 para a sociedade civil não empresarial, 4 para os 

empresários e 2 para o Poder Público. 

Iniciando os trabalhos, a Confecom se dividiu em Grupos de Trabalho nos três eixos 

propostos na Conferência. Do GT 1 a 4, os participantes debateram sobre o eixo “produção de 

conteúdo”, com os temas: garantia de distribuição; incentivos; conteúdo nacional; produção 

independente; produção regional; fiscalização; financiamento; tributação; órgãos reguladores; 

marco regulatório, propriedade das produtoras de conteúdo e propriedade intelectual. 

Dos GT 4 a 10, o eixo desenvolvido foi “meios de distribuição”, tratando 

especificamente dos conteúdos relacionados a rádio; rádio e TVs comunitárias; internet; banda 

larga; telecomunicações; infra-estrutura; televisão aberta; TV por assinatura; cinema; 

multiprogramação, mídia impressa, mercado editorial, responsabilidade editorial, publicidade, 

sistema de outorgas, fiscalização; propriedade das entidades distribuidoras de conteúdos, 

sistemas público; privado e estatal; tributação; financiamento; competição; órgãos reguladores; 

aspectos federativos; administração do espectro; normas e padrões; marco legal e regulatório. 

Por fim, os GT 10 a 15 debateram o eixo “cidadania: direito e deveres” tendo como 

temas: democratização da Comunicação, participação social na Comunicação; liberdade de 

expressão; soberania nacional; desenvolvimento sustentável; educação para a mídia; acesso à 

cultura e à educação; classificação indicativa; órgãos reguladores; aspectos federativos, marco 

legal e regulatório; inclusão social; direito à comunicação; fiscalização; respeito e promoção da 

diversidade cultural, religiosa, étnico-racial, de gênero, orientação sexual e  proteção a 

segmentos vulneráveis. 

A participação dos três segmentos presentes à Conferência, nos Grupos de 

Trabalho, foram organizados também a partir da lógica dos 40% para a sociedade civil 

empresarial, 40% para a sociedade civil não empresarial e 20% para o Poder Público. 

As votações das propostas obedeciam a critérios diferentes. Nos Grupos de 

Trabalho, a resolução nº 10 da Comissão Organizadora definiu que, as propostas que tivessem 

consenso de todos os segmentos e as propostas com 80% de adesão, eram consideradas 

aprovadas, sem a necessidade da votação na plenária final e as propostas com o quórum inferior 
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a 30%, eram automaticamente reprovadas. As propostas que não se encaixavam nessas 

proporções e aquelas indicadas pelos segmentos, no acordo final para aprovação do regimento 

(4 sociedade civil empresarial, 4 sociedade civil não empresarial e 2 Poder Público) foram 

submetidas à plenária final.22 

Já na Plenária Final, as propostas submetidas à votação poderiam ser aprovadas por 

aclamação, com adesão de todos os segmentos, por maioria simples e propostas com mudança 

na redação. A rejeição das propostas se dava pela não-aprovação como questão sensível e não-

aprovação por votos. A Confecom também produziu um número de 29 propostas que não foram 

apreciadas na plenária final, em virtude do tempo.  

Ao final, 569 propostas foram aprovadas nos Grupos de Trabalho, dessas 469 por 

consenso e 74 por 80% de adesão. Na plenária final houve a aprovação de 64 propostas, 47 por 

aclamação, 5 por maioria simples e 12 contendo uma nova redação. Na plenária final, 15 

propostas foram rejeitadas, 2 por aclamação e 13 por questões sensíveis, além das propostas 

que não foram apreciadas.23 

 

1.5 Caminhos Metodológicos 

 

      Para os nossos caminhos metodológicos, além dos conceitos que apontamos 

nesse capítulo, iremos sistematizar informações a partir da coleta de dados sobre a Confecom. 

Para o cruzamento de informações (propostas/ atores e interesses) analisamos os segmentos 

presentes na Comissão Organizadora divididos sob a definição dada pela própria organização 

da Conferência, como Poder Público, sociedade civil empresarial e sociedade civil não 

empresarial. 

Esse primeiro filtro nos dará a possibilidade de uma análise mais focada e realista 

sobre o objeto que nos propusemos neste trabalho, tendo em vista que tomar como base a 

participação individual na conferência poderia representar, além de um trabalho hercúleo, uma 

imprecisão em relação aos interesses na aprovação e rejeição de determinadas propostas, pela 

possibilidade da influência de diversos setores, antagônicos ou não, no comportamento 

individual de cada delegado ou delegada na Confecom. 

                                                 

22 Comissão Organizadora da 1º Confecom. Resolução n. 10, de 9 de dezembro de 2009. 

23 Caderno da 1º Confecom, disponível em file:///C:/Users/Ag%C3%AAncia%20Voz/Downloads/acesso-a-

informacao-respostas-a-pedidos-de-informacao-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-caderno%20(4).pdf – 

acessado no dia 10 de outubro de 2014 

file:///C:/Users/AgÃªncia%20Voz/Downloads/acesso-a-informacao-respostas-a-pedidos-de-informacao-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-caderno%20(4).pdf
file:///C:/Users/AgÃªncia%20Voz/Downloads/acesso-a-informacao-respostas-a-pedidos-de-informacao-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-caderno%20(4).pdf
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Na sistematização das resoluções para o sistema brasileiro de televisão utilizamos 

como principal documento o relatório oficial produzido pelo Ministério das Comunicações, 

com o quadro de apresentação de todas as propostas aprovadas na 1ª Confecom. 

Definimos como proposta para o sistema de televisão os conteúdos que abordavam: 

critérios de concessão de outorgas para radio e TV, regulamentação dos preceitos 

constitucionais sobre propriedade, conteúdo e sistemas (público, privado e estatal), propostas 

para o fortalecimento do sistema público de comunicação, envolvendo gestão, conteúdo e 

financiamento,  o marco regulatório para as políticas de comunicação , conceitos legais sobre 

acesso aos meios de comunicação e direito humano à comunicação, regulamentação de verbas 

publicitárias, propostas para o mercado de TV Aberta,  por Assinatura e Digital, política de 

classificação indicativa e cotas de programas para públicos específicos. 

 Ao final, para fazermos o cruzamento entre o conjunto de propostas aprovadas e 

rejeitadas para o sistema brasileiro de televisão e os interesses dos atores envolvidos, 

analisamos os documentos de orientação produzidos por cada entidade ou organização 

presentes na Comissão Organizadora, e sistematizamos a partir dos três eixos propostos para 

Confecom (meios de distribuição, produção de conteúdo e cidadania: direito e deveres). 

 Entretanto, três representações presentes à Conferencia não publicizaram ou não 

produziram documentos de orientação. Foi o caso da Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

a Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais (ABEPEC), a 

Federação Interestadual dos Trabalhadores de Empresas de Radiodifusão e Televisão (FITERT) 

e a Associação Brasileira dos Radiodifusores (ABRA). Nestes casos foram realizadas 

entrevistas presenciais com representantes destas entidades, com uma pergunta em específico: 

“quais eram as principais interesses na Confecom, nos três eixos da conferência (meios de 

distribuição, produção de conteúdo e cidadania: direito e deveres)?” 

No que cerne as discussões legislativas, em análise sobre o que ocorreu no período 

posterior à conferência, vamos analisar duas movimentações políticas: a reativação do 

Conselho de Comunicação Social e a convocação de um comissão interministerial para a 

construção de um marco regulatório para as comunicações eletrônicas e no aspecto legislativo, 

iremos verificar os resultados da Confecom nas normas e resoluções publicadas para a TV 

Digital e promulgação da Lei 12.485, que passa a regulamentar o mercado de TV por Assinatura 

a partir de 2011. 

Na abordagem dos resultados da 1º CONFECOM para agenda política em torno da 

democratização da comunicação no Brasil, analisamos o espaço que congrega o maior conjunto 

de organizações que fazem parte do movimento pela democratização da comunicação, o Fórum 
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Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), estudando as determinantes 

apontadas pelas XVI Plenária do FNDC, realizada em São Paulo, no ano de 2011. 
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2. MODELO DE REGULAÇÃO DO AUDIOVISUAL BRASILEIRO: 

CONCEPÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

 

       Neste capítulo, vamos fazer um resgate histórico sobre o modelo de regulação 

do audiovisual brasileiro até a realização da 1ª Conferência Nacional de Comunicação, 

buscando compreender qual a lógica de formatação das políticas em comunicação no Brasil, 

dando ênfase aos marcos regulatórios da televisão. Esse resgate é fundamental para que o 

resultado da Confecom, não seja analisado de forma fragmentado do ambiente regulatório do 

setor de radiodifusão e suas disputas. 

Para sintetizar essa evolução histórica, analisando as relações de poder e de 

hegemonia, vamos resgatar a construção do Código Brasileiro de Telecomunicação e a 

organização dos empresários da radiodifusão, a construção do Capítulo sobre a Comunicação 

na Constituição de 88 e a “farra” das concessões de rádio e TV, as concepções em disputa na 

formulação da Lei do Cabo, a Lei Geral da Telecomunicação e a complexificação do mercado 

de TV por Assinatura, a crise financeira do modelo de negócios da TV Aberta e a necessidade 

de abertura para o capital internacional, a implantação da TV digital e a criação da EBC. 

 

2.1 Código Brasileiro de Telecomunicação e a fundação da ABERT 

 

Na década de 30, o esforço compreendido pela instauração do Estado Novo no 

governo de Getúlio Vargas, a partir de um projeto político que visava estabelecer uma nova 

ordem baseada no fortalecimento do Estado e do nacionalismo, tem no desenvolvimento das 

comunicações eletrônicas um importante aliado. 

O rádio que já começava a operar no Brasil em 1923, com a primeira transmissão 

da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, seguida da Rádio Educador de São Paulo, em 1926, 

cresce exponencialmente, chegando ao número de 41 emissoras em 1938, já com o caráter 

comercial, se tornando o meio de comunicação com maior abrangência no território nacional 

neste período. 

Como já explicitado anteriormente, grande parte desta expansão fazia parte do 

projeto de publicização ideológica do Governo Vargas, que inicia a regulamentação do setor de 

radiodifusão com os decretos 20.047, de 1931, e 21.111, de 1932, que já previa, por parte do 

Poder Executivo, a concessão de outorgas dos serviços de radiodifusão para a iniciativa privada. 

Para Jambeiro (2001), Ramos (2007) e Lima (2011) as primeiras legislações do 

setor, ainda na década de 30, já mostram a opção do Estado brasileiro na adoção de um modelo 
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internacionalmente chamado trusteeship model24 para o setor de radiodifusão, de modo 

semelhante aos Estados Unidos e diferente dos sistemas europeus. 

A opção do Estado brasileiro, desde as primeiras legislações sobre o sistema de 

radiodifusão no país, foi de se constituir em um ator indireto na prestação de serviços de 

radiodifusão, atuando na regulação do mercado, influenciado, sobretudo, pelos interesses dos 

que já se configuravam como empresários do setor. 

Nessa lógica, em 1938, surge a primeira grande empresa de comunicação no Brasil: 

Emissoras e Diários Associados: 

 

É exatamente nesse processo que surge, em 1938, o primeiro e maior conglomerado 

brasileiro de veículos de comunicação de massa: o conglomerado Emissoras e Diários 

Associados, criado pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand e que duraria 

cerca de quarenta anos. Iniciado com a posse de 5 emissoras de rádio, 12 jornais 

diários e uma revista, o império chegou ao auge 20 anos depois, em 1958, possuindo 

então 36 emissoras de rádio, 34 jornais diários, 18 emissoras de televisão e várias 

revistas, entre as quais a de maior circulação do país, O Cruzeiro, com quase um 

milhão de exemplares vendidos semanalmente (JAMBEIRO, 2001, p. 47) 

 

A ampliação das atividades econômicas, vivenciada a partir do processo de 

industrialização ainda no Estado Novo e com continuidade no governo Juscelino Kubitscheck, 

o que para Bolaño (2004) demarca a consolidação do capitalismo monopolista25 no Brasil, atrai 

um nível cada vez maior de anunciantes nos meios de comunicação de massa, com o surgimento 

de um mercado publicitário pujante. 

Para Caparelli (1982), é nesse contexto que surge os primeiros ensaios da indústria 

brasileira de Televisão, atendendo a necessidade da circulação de bens para o consumo de 

massa, por conta da ampliação da industrialização brasileira, tendo como marco a inauguração 

da TV Tupi, em setembro de 1950. 

No momento de implantação da TV no Brasil, “havia uma grande mobilidade de 

mercado e as barreiras à entrada se limitavam a conseguir ou não uma concessão” (BOLAÑO, 

2004, p. 81). O mercado se constituía, até a entrada da TV Excelsior em 1961, de empresas 

                                                 

24 Modelo de gestão do espectro eletromagnético pelo qual o Estado permite a exploração comercial do espectro, 

por tempo determinado e sob condições específicas  (JAMBEIRO, 2001, p. 46) 
25O capitalismo vivencia uma mudança na forma de acumulação do capital, no que cerne a sua concentração e 

centralização. Transformações estruturais que definem o aparecimento de grandes empresas capitalistas e a 

articulação entre o capital financeiro e o industrial remodelam as formas de concorrência através de grandes blocos 

de capital e dos monopólios. Esse período é caracterizado, a partir das contribuições de Baran e Sweezy (1974), 

como capitalismo monopolista. 
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relativamente pequenas, sem estratégias autônomas, dependentes dos anunciantes, contexto que 

se altera com a entrada da TV Globo, em 1965. 

Nesse contexto que inicia a instalação da TV no Brasil, os empresários do setor, 

que desde o início da década de 30 já se organizavam em associações, organizam, em 1946, o 

seu primeiro congresso, e, como pauta maior, a defesa de uma legislação sobre a radiodifusão 

no país que pudesse garantir a prestação de serviço com base nos interesses do mercado. 

Em 1961, o governo Jânio Quadros edita uma série de decretos que definem regras 

rígidas para as outorgas e concessões públicas. O decreto 50.450, de 1961, apontava uma maior 

participação do Estado a fim de disciplinar as atividades comerciais das emissoras de televisão, 

como quota para as produções nacionais e punições severas para que desrespeitasse a 

regulamentação. No mesmo ano são editados os decretos 50.666 e 50.840, que respectivamente, 

criavam o Conselho Nacional de Telecomunicações vinculado diretamente ao Presidente da 

República, e limitavam o tempo de concessão de 10 para três anos.26 

Essas ações do governo de Jânio Quadros chocam os empresários, não apenas os 

radiodifusores, mas também os empresários das telecomunicações, que iniciaram disputa pelo 

novo Código das Telecomunicações no Congresso Nacional. 

Como revela Martins (2007), em reação aos decretos do governo, os radiodifusores 

se mobilizam para apressar a regulamentação do Código de Telecomunicações, já aprovado 

pela Câmara dos Deputados. Algumas modificações ocorreram na Câmara e o projeto retorna 

ao Senado. A partir desse momento, dois pareceres estão em disputa, o substituto aprovado na 

Câmara, do Deputado Nicolau Tuma, e o parecer original do Senador Cunha Mello. 

Em síntese, o substitutivo do Deputado Nicolau Tuma (UDN/SP) definia a 

centralização do poder regulador em um órgão federal, o Conselho Nacional de 

Telecomunicações (CONTEL), e a criação do Sistema Nacional de Telecomunicações.  

Já o projeto apresentado pelo Senador Cunha Mello (PTB/AM), acolhe todas as 

propostas da Associação das Emissoras de São Paulo (AESP), que se contrapunham as medidas 

aplicadas por Jânio Quadros. 

A então Federação das Associações de Empresas de Telecomunicação do Brasil, 

todas representantes do capital privado das telecomunicações, encaminham um memorial ao 

Senado apoiando o substitutivo de Cunha Mello. 

 

                                                 

26Integra do Decreto 50.450: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50450-12-abril-

1961-390081-retificacao-41641-pe.html- acessado em 15 de novembro de 2014 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50450-12-abril-1961-390081-retificacao-41641-pe.html-
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50450-12-abril-1961-390081-retificacao-41641-pe.html-
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O referido memorial tinha como cerne a seguinte argumentação: o substitutivo de 

Nicolau Tuma era inconstitucional. Isto porque, ao prever a possibilidade de operação 

direta pelo estado dos circuitos troncos e das redes que interligavam os principais 

eixos do país, o projeto de lei teria como consequência exterminar a iniciativa privada, 

caminhando inexoravelmente para a estatização dos serviços de telecomunicações, 

estabelecendo uma norma infraconstitucional dispositivo não previsto na Constituição 

Federal (MARTINS, 2007, p.317) 

 

Nesse momento de disputa sobre o novo código para o setor de radiodifusão e 

telecomunicações no Brasil, o país mergulha em uma crise política com a renúncia de Jânio 

Quadros da Presidência e todas as discussões legislativas sentem o peso das indefinições no 

campo político, estagnadas, no ambiente da comunicação, até a inauguração do CBT, em agosto 

de 1962, já no governo de João Goulart. 

No dia 27 de agosto de 1962, João Goulart sanciona o Código Brasileiro de 

Telecomunicação e surpreende todos os empresários com a sanção parcial do projeto, com 52 

vetos relativos a “artigos e expressões contrários aos interesses nacionais”. 

Sob forte reação dos empresários, entre os dias 26 e 28 de novembro do mesmo 

ano, o Congresso Nacional derruba todos os 52 vetos da Presidência, e em tom de 

comemoração, no dia 27 de novembro, é fundada a Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão (ABERT). A declaração do primeiro presidente da ABERT e diretor geral 

dos Diários Associados, João Calmon, traduz a organização dos empresários em torno dos vetos 

presidenciais e do modelo de CBT que atendesse os interesses privados. 

 

Demos uma demonstração de força e fizemos uma concentração de radiodifusores 

como jamais havia sido feita até então. Cada radiodifusor conhecia os parlamentares 

do seu estado e trabalhava corpo-a-corpo junto a eles, numa pressão válida e lícita, 

para não serem aprovados dispositivos anti-democráticos (MARTINS, 2007, p.325) 

 

E assim nasciam o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT) e a ABERT, um 

ator importante no que diz respeito ao ambiente regulatório do setor de radiodifusão até os dias 

atuais. 

Ainda na regulação do sistema de radiodifusão na década de 60, em 1967, o governo 

já protagonizado pelo regime militar, edita o decreto-lei 236 que modifica o CBT, proibindo a 

participação do capital estrangeiro na propriedade nas empresas do setor de comunicação. Os 

princípios do CBT permanecem, em grande medida, no que temos enquanto legislação sobre a 

política de audiovisual no Brasil até os dias atuais: outorgas de exploração privada e a defesa 

do capital nacional, um modelo nacionalista, concentracionista e esculpido de acordo com os 

interesses de grupos políticos e econômicos. 

o modelo do audiovisual gestado nos anos 60 é nacionalista e concentracionista. Ao 

mesmo tempo em que protege os capitais instalados da concorrência externa, limita a 
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manifestações das expressões locais e o desenvolvimento de um panorama 

audiovisual diversificado, servindo basicamente aos interesses políticos e econômicos 

hegemônicos no seu interior. Assim, a inexistência de regras anti-monopolistas, como 

aquelas relativas à propriedade cruzada e concentração multimídia evidencia muito 

menos um suposto liberalismo do modelo do que a espécie de capitalismo selvagem 

de grupos familiares e oligarquias locais e nacionais que detém o privilégio da 

exploração privada deste bem público que é o espectro de freqüências, protegido por 

uma lei criada sob medida para servir aos seus interesses particulares (BOLAÑO, 

2007, p. 17) 

 

Neste período de regime militar e formatação do CBT, Bolaño (2007) aponta uma 

forte concepção conservadora na formatação das políticas de comunicação no Brasil, com uma 

sólida articulação entre os interesses políticos e econômicos, locais e nacionais. 

Já no que diz respeito às telecomunicações, o CBT define a criação do Sistema 

Nacional de Telecomunicação (SNT), como estrutura física de redes e troncos e regulamenta o 

funcionamento do Conselho Nacional de Telecomunicação, como órgãos subordinado à 

Presidência da República, com as atribuições de coordenar, supervisionar e regulamentar o setor 

de telecomunicações, e o Departamento Nacional de Telecomunicações, ambos regulamentados 

pelo Decreto Lei 50.026 de 1963, além do Fundo Nacional de Telecomunicações. 

O CBT determina o regime público na prestação dos serviços de telecomunicação, 

abrindo o caminho para a criação da Telecomunicações Brasileiras S/A (TELEBRAS) e 

Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL) , através da Lei 5792, de 11 de julho 

de 1972, vinculadas ao Ministério das Comunicações, com atribuições de planejar, implantar e 

operar o SNT, contexto alterado com a aprovação da Lei Geral de Telecomunicação, em 1997, 

com o seu plano de desestatização dos serviços de telecomunicação. 

Depois de cinco anos, em 1967, pelo decreto nº 236, uma modificação do Código 

Brasileiro de Telecomunicações determina punições mais severas em caso de desrespeito aos 

artigos sobre deveres das concessionárias em radiodifusão, fortalece as barreiras para entrada 

do capital estrangeiro e determina restrições em relação ao limite de propriedade das emissoras 

de radiodifusão (5 VHF e 2 por estado ou região). 

A criação do CBT foi fundamental para a consolidação do mercado de televisão no 

Brasil, a partir da década de 60. Em 1965, a Globo, com a polêmica sobre o acordo com o grupo 

internacional Time Life, inicia as suas operações. Esse contrato que propiciou uma série de 

denúncias quanto à inserção de capital estrangeiro em uma empresa de comunicação nacional, 

gerou um afluxo de capital necessário para que a emissora globo entrasse no mercado com 

condições reais de competitividade, além da orientação técnica de um modelo comercial 

avançado para a televisão, nos moldes da televisão norte-americana. A estratégia de entrada 
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permite que já no final da década de 60, a Globo assuma a liderança isolada no Rio de Janeiro 

e em São Paulo, iniciando a construção de uma rede nacional já no final de 1969. 

 

Consolidada a posição de líder absoluta do período, a sua estratégia principal deixa de 

ser a busca de um espaço significativo na audiência preexistente e passa a ser a de 

moldar e “qualificar essa audiência”. Isso significará ara a Globo, a adoção de uma 

filosofia de atuação caracterizada pelo “Padrão Globo de Qualidade” (BOLAÑO, 

2004, p. 127) 

 

Ao mesmo tempo em que se ampliava a rede em nível nacional, através de um 

sistema de afiliadas, a Globo passava a investir na construção do seu padrão de qualidade e uma 

grade de programação privilegiando o chamado “horário nobre” que constituiu barreiras à 

entrada de outras emissoras, na sua faixa de público conquistada, elevando os custos de 

produção exigidos para fidelizar uma audiência, cujos hábitos de consumo cultural ela própria 

ajudou a construir.  

Essa estratégia foi fundamental para garantir a liderança no mercado, e, sobretudo, 

estruturar o que até hoje temos como alicerce na programação global: as telenovelas, o Jornal 

Nacional e as mini-séries, buscando atingir maiores faixas de público, elevando os custos de 

produção com ênfase na sofisticação da linguagem e da técnica. Às concorrentes só restava 

disputar um público com menor poder aquisitivo. 

Em 74, é inaugurada a TV Stúdio no Rio de Janeiro, embrião do Sistema Brasileiro 

de Televisão (SBT). Três anos depois, em 77, a TV Guanabara, também no Rio, inicia as 

operações, como mais um canal do Grupo Bandeirantes, já como fruto de um projeto que visava 

a construção de uma rede nacional de televisão capaz de competir com a Rede Globo, o que de 

fato, nunca se concretizou apesar da ampliação nas suas estruturas físicas. 

Em 1980, a TV Tupi, deixa de operar no mercado, e abre a oportunidade para a 

entrada de outras duas redes: SBT e Manchete, esta última, investindo em uma programação de 

“qualidade”, com 7 horas diárias de filmes estrangeiros, produção de novelas e mini-séries, 

aquisição da exclusividade na transmissão do carnaval carioca, e programas para públicos 

específicos, respaldados por um investimento em equipamentos e um novo prédio no Rio de 

Janeiro, que fazia parte de uma estrutura de capital que logo se mostra insuficiente. O SBT, ao 

contrário, apostava na velha programação. 

O fato é que, até o final da década de 80, nenhuma das concorrentes da Rede Globo 

chegará a ameaçar, minimamente, a sua posição, principalmente no horário nobre, mantendo a 

sua liderança absoluta, salvo algumas exceções como foi o caso do sucesso da telenovela na 

Manchete, o Pantanal. 
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2.2 Constituição de 88: progressistas e conservadores 

 

O final da década de 80 marca um novo período político na história do Brasil. No 

processo de redemocratização do país se constitui, em 1987, uma Assembleia Constituinte 

Nacional para dar cabo do desafio de construir uma nova Carta Magna para o país. 

As disputas internas em relação aos preceitos constitucionais são intensas, e a 

comunicação não fica de fora deste processo. Além da concepção conservadora, presente em 

toda constituição do CBT, outra linha política disputa as resoluções sobre o capítulo da 

Comunicação na Constituinte: a progressista, caracterizada pela defesa da diversidade cultural, 

o princípios do serviço público e a função educativa dos meios. 

A concepção conservador se traduzia nos interesses da Associação Brasileira de 

Rádio e Televisão (ABERT), enquanto a corrente progressistas era composta de dos atores não- 

hegemônicos, como a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC).27 

Uma das questões mais polêmicas, que dividiam a concepção conservadora e 

progressista na construção do capítulo sobre a Comunicação estava, exatamente, na definição 

da competência e dos critérios para a concessão e outorgas de rádio e TV. 

Em síntese organizada por Bolaño (2007) aponta que, de um lado, os radiodifusores 

trabalhavam pelo controle das concessões de rádio e TV por parte do Poder Executivo e sua 

exploração pela iniciativa privada. No outro lado da balança, os progressistas defendiam a 

criação de um Conselho Nacional de Comunicação, com autonomia para o controle das 

outorgas, sendo que a prioridade das concessões seria dada para as entidades sem fins 

lucrativos. 

Os progressistas, articulados pelo FNDC, conseguiram reunir uma quantidade de 

assinaturas e apresentar a Emenda Popular nº 91, que defendia a criação e as responsabilidades 

do Conselho em torno dos serviços de radiodifusão, além da consolidação do monopólio estatal 

das telecomunicações. 

Lima (2011) relata que a Emenda Popular foi anexada ao primeiro ante-projeto 

apresentado pela Deputada Cristina Tavares (PMDB-PE), na sub-Comissão de Ciência e 

                                                 

27O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação foi  organizado como movimento social no ano de 

1991, se transformando em entidade em agosto de 1995 Sua principal pauta é a luta pela democratização dos meios 

de comunicação. 
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Tecnologia,  no dia 13 de maio de 1987,  e tinha como principal pauta a instauração do Conselho 

Nacional de Comunicação, enquanto órgão autônomo, com representações do Poder Público e 

da comunidade cientifica e cultural,  e com responsabilidades de outorgar e renovar as 

concessões, além de regular tarifas e garantir a pluralidade e a descentralização da propriedade 

dos meios. 

Em sua primeira votação, o ante-projeto foi derrotado em praticamente todos os 

parágrafos. Para explicar a série de derrotas dos setores progressistas e a vitória conservadora, 

mesmo diante da intensa articulação promovida pelo FNDC, é importante revisitar a barganha 

política na construção da Constituição Federal, em torno das concessões de outorgas de rádio e 

TV no Brasil. 

Nos últimos momentos do governo do General João Batista de Figueiredo, foi 

iniciado um processo de barganha política em que a principal moeda de troca foram as 

concessões e outorgas de rádio e TV. Traduzindo em números, enquanto no ano de 1983 foram 

outorgadas 80 concessões, nos últimos dois meses do Governo Figueiredo, praticamente às 

vésperas da convocação da Assembleia Constituinte, foram autorizadas 91 concessões, grande 

maioria relacionadas aos setores conservadores. 

Essa política de concessão de outorgas de rádio e TV como elemento de negociação 

para apoios tem continuidade no governo de José Sarney. O Presidente Sarney e o Ministro das 

Comunicações, Antonio Carlos Magalhães, distribuíram, ao todo, 1028 concessões de TV e 

rádio até a promulgação da Constituição Federal. 

 
Com a instalação da Constituinte, Sarney e Antonio Carlos Magalhães encontraram 

nas concessões uma maneira de agradar os seus aliados políticos. Em três anos e meio 

– de 15/03/85 a 5/10/88 –, Sarney distribuiu 1.028 outorgas, sendo 25% delas no mês 

de setembro de 1988, que antecedeu a promulgação da Constituição. Com raras 

exceções, os beneficiados foram parlamentares, que direta ou indiretamente 

receberam as outorgas em troca de apoio político a projetos de Sarney 

(INTERVOZES, 2006, p. 28) 

 

Lima (2011) fez um levantamento sobre os constituintes, concessionários de 

emissoras de rádio e/ou televisão, que definiram as derrotas dos setores progressistas em relação 

ao texto constitucional. 

 

Fazem parte desse grupo de constituintes vinculados, direta ou indiretamente, a 

empresas concessionárias de emissoras de rádio e/ou televisão, como os deputados 

Arolde de Oliveira (PFL/RJ – TV RIO); presidente da Sub Comissão de Ciência e 

Tecnologia e de Comunicação; Fausto Rocha (PFL-SP- Sistema Silvio Santos) José 

Carlos Martinez(PMDB/PR – Organizações OEME, TV Carimã); José Elias 

(PTB/MS-TV Mato Grosso);  Mendes Ribeiro ( PMDB/RS – RBS); Paulo Marques 

(PFL/PE –TV Tropical) (..) Foram esses constituintes que, com a ajuda dos outros três 

parlamentares do PMDB e um do PDS, derrotaram praticamente toda a  parte sobre 
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Comunicação do Relatório da Dep. Cristina Tavares. Foi também o “grupo das 

comunicações”, acrescido dos deputados Ervin Bonkoski (PMDB/PR – Emissoras de 

Rádio, PR) e Renato Johnson (PMDB/PR – interesses da indústria eletroeletrônica), 

que derrotaram os dois substitutivos de Artur da Távola (LIMA, 2011, p.63) 

 

Em todo caso, é importante ressaltar que os progressistas foram protagonistas da 

inclusão de importantes artigos existentes nos textos constitucionais: Art. 220, sobre a liberdade 

de expressão e pensamento; Art.221, que incide sobre o conteúdo regional; Art. 222, sobre o 

limite ao capital estrangeiro; Art. 223 sobre a complementaridade dos sistemas privado, público 

e estatal; Inciso 5º, contra o monopólio e oligopólio nas empresas de comunicação; artigo 21, 

inciso XI do Capítulo 5º, sobre a estatização dos serviços de telecomunicação. Entretanto, a 

grande maioria destes preceitos ainda se encontra tem regulamentação. 

 

2.3 Lei do Cabo e o mercado de TV por Assinatura 

 

Em 1988, o governo Fernando Collor de Mello regulamenta o chamado sistema de 

sinas de TV por Meios Físicos (Dis-TV), definindo a operação dos serviços 

de telecomunicações, destinado a distribuir sons e imagens através de um único canal UHF 

mediante a assinatura, sob responsabilidade da União (Ministério das Comunicações e 

DENTEL), ainda sob proteção dos capitais nacionais, iniciando um processo que levaria a 

implantação da TV por Assinatura. 

Um trabalho que representou um marco para os estudos sobre esse novo rearranjo 

de mercado a partir da consolidação da TV por Assinatura no Brasil foi à tese de doutorado do 

Professor Valério Brittos, apresentado na Universidade Federal da Bahia, em 2001. 

A TV por assinatura é tida como inovação tecnológica que cumpre a função 

concreta de rentabilidade dos capitais em um formato de oligopólio paralelo à TV aberta, que 

segue hegemônica no país por um larguíssimo período. 

 

Desde o seu início efetivo, em 1988, quando seu funcionamento foi regulamentado, 

após um momento anterior com tentativas para a sua implantação, o mercado 

televisivo por assinatura no Brasil passa por uma série de ajustes e modificações, até 

completamente definir-se sob o formato de um oligopólio, caracterizado por injunções 

que impedem o processo de livre concorrência, havendo uma concentração 

empresarial, em que as principais corporações são conglomerados de comunicação 

que participam de associações e consócios transnacionais (BRITTOS, 2001, p.175) 

 

Como avanço da DIS-TV, o governo Sarney publica o Decreto 95.744 instaurando “Serviço 

Especial de Televisão por Assinatura”, que viria a ser regulamentado na década de 90, com a 

Lei 8.977/95. 
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Brittos (2001) define a entrada da TV paga no Brasil como parte de um projeto neo-

liberal desenvolvido desde o governo de Fernando Collor, passando por Itamar Franco até a sua 

consolidação na gestão de Fernando Henrique Cardoso, não obstante considera que: 

 

A regra, então, foi o caminho neoliberal próprio desse momento, mas como a sucessão 

histórica não é unidirecional, aconteceram também aberturas, sendo a principal delas 

consubstanciada na Lei do Cabo; o instrumento legal mais democraticamente 

discutido na história do audiovisual brasileiro e que provoca a maior abertura à 

diversidade cultural, reforçando a idéia de que a discussão pública entre múltiplos 

atores é o caminho para privilegiar o interesse público (BRITTOS, 2001, p.230) 

 

Os progressistas, que desde a Constituinte se aglutinaram em torno do Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), também defendiam a regulamentação 

da TV a Cabo no Brasil, assegurando a implantação mais democrática possível desse novo 

serviço. Não se tratava de defender um modelo público de prestação de serviço, visto que isso 

já era um debate superado, mas da garantia do controle público nos serviço de TV a Cabo. 

Para Ramos (1998), a estratégia do FNDC estava alicerçada em três pontos 

específicos; a reprivatização, desestatização e controle público: 

 

Assim, já no primeiro documento produzido no âmbito do Fórum, três conceitos 

foram avançados: reprivatização, desestatização e controle público. O fundamento 

pragmático desses conceitos era o reconhecimento de que a TV a Cabo seria 

implantada - aliás, já estava sendo – por empresas privadas, seguindo parâmetros 

muito semelhantes aos dos Estados Unidos (...)Era preciso, no entanto, estabelecer 

processos políticos e procedimentos normativos que, ao contrário do que já ocorrera 

com a radiodifusão, destacassem o interesse público como o ponto de partida para a 

introdução da nova tecnologia. Esse, pois, o sentido da reprivatização. Mas, ainda 

que reconhecido o papel do Estado, entendido em seu sentido mais restrito, de aparato 

governamental executivo, na formulação da política e regulamentação da TV a Cabo, 

ele teria que ser assistido nesse processo pela representação mais ampla possível da 

sociedade civil. Esses eram, pois, os sentidos dados à desestatização e controle 

público (RAMOS, 1998, p. 8). 

 

O FNDC, a partir da formatação dessas três teses, constrói um documento que dará 

bases para o primeiro Projeto de Lei para a TV paga no Brasil. Esse Projeto de Lei, de autoria 

do Dep. Tilden Santiago (PT/MG) definia, entre outras questões, a implantação do Conselho 

Federal de Cabodifusão, destinado a "buscar consenso político e formular bases éticas para o 

estabelecimento das relações entre as partes e propor diretrizes para o desenvolvimento e 

operação do Serviço de Cabodifusão" (RAMOS, 1998, p.8). 

No ano de 1992, a Presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia passa a ser 

presidida pela deputada Irma Passoni (PT/SP) que convoca uma comissão de assessoramento 

incluindo representantes da sociedade civil, empresários, acadêmicos e representações do Poder 



44 

Público, culminando, inclusive, com uma plenária onde mais de 50 entidades participaram 

ativamente do processo. 

Em 1993, a força do empresariado, que já se fazia presente nas discussões sobre a 

formatação TV paga no Brasil, ganhou peso com a criação da Associação Brasileira de TV por 

Assinatura (ABTA). 

Ramos (1998) explica: 

No final de 1993, no entanto, um fato novo surgiria no emergente mercado brasileiro 

de TV a Cabo, com a criação da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), 

tomando lugar da Associação Brasileira de Emissoras de Antenas Comunitárias 

(ABRACOM). Esta mudança foi mais do que a troca de estatuto e de nome de uma 

entidade empresarial de classe. Ela veio como decorrência da entrada definitiva no 

mercado de televisão por assinatura de empresas como as Organizações Globo e a 

então recém-criada Multicanal, além do Grupo Abril, o primeiro a investir nesse novo 

campo de atividade (RAMOS, 1998, p. 12). 

 

Em 1995, a Lei 8.977/95, mais conhecida como Lei do Cabo, foi promulgada com 

os seguintes aspectos positivos para Ramos (1998): 

1) regulamentação por lei, amplamente discutida pela sociedade, por intermédio das 

suas instâncias mais diretamente envolvidas com a questão. (..) 2) consolidação do 

caráter público da rede de TV a Cabo, tanto em sua extensão estatal quanto em sua, 

ainda que restrita, extensão privada, por meio da garantia legal de que toda ela se 

norteará, em qualquer instância, pelo princípio normativo do common carriage, isto 

é, seus proprietários, estatais ou privados, não poderão discriminar que conteúdos 

poderão ter acesso a ela; 3) garantia da existência de uma rede única, no sentido de 

padronização e conectividade, em consonância com as políticas públicas a serem 

desenvolvidas para as telecomunicações no Brasil  (RAMOS, 1998; p. 14) 

 

Para Brittos (2001), apesar do reconhecimento das particularidades na formulação 

da Lei do Cabo, no que se refere, especificamente, ao debate público, algumas das vitórias 

consideradas pelos progressistas, são motivo de uma análise mais cuidadosa, explicitando os 

ganhos em relação ao setor empresarial:  

 
Mesmo na Lei do Cabo, a iniciativa privada foi quem mais ganhou e o resultado da 

negociação é bem diferente da proposta final do Fórum (FNDC). O regulamento do 

serviço de TV à Cabo, decreto 1718, de 1995, excluiu da definição de coligadas, as 

empresas que vendem programação às operadoras, facilitando o preenchimento de 

canais a terceiros (...) outrossim, como a lei do cabo foi debatida e aprovada antes da 

quebra do monopólio estatal das teles, um ponto vitorioso na Lei do Cabo para os 

setores não empresariais foi a utilização das redes físicas das telefonias – na época 

estatais -  e que as operadoras de TV a Cabo só prestassem serviço de distribuição de 

serviços televisivo, atualmente essa discussão já não é mais pertinente, pois todas as 

redes de TV, telefone e transmissão de dados,  são de agentes privados, não havendo 

entes públicos na prestação desses serviços” ( BRITTOS, 2001, p. 232). 

 

Em síntese, a Lei do Cabo regulamentou a distribuição de sinais, feito por 

intermédio de meios físicos (cabos coaxiais e fibras óticas), e fixando a responsabilidade na 

concessão dos serviços, por um prazo de 15 anos e com uma abertura de até 49% do controle 
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societário das empresas operadoras para o capital estrangeiro e a garantia dos canais gratuitos 

públicos nas grades de programação das operadoras. Isso propiciou a efetivação de emissoras 

públicas com conteúdo informativo como a TV Senado, TV Câmara, como também a inserção 

de um canal comunitário. 

Na perspectiva econômica, Brittos (2001) define a construção do mercado de 

televisão paga no Brasil em três períodos distintos: fase da pulverização (1988 a 1992), fase da 

ordenação (1992 a 1993) e fase da definição (1995 – hoje). A fase da pulverização, logo depois 

da regulamentação do Dis-TV, se constitui a partir de duas tendências; a escassez de canais 

desenvolvidos e adaptados para o Brasil, operando, portanto, uma maioria de emissoras 

internacionais, e a ausência de articulação nacional entre os atores. 

A partir de 1991, existe a preparação para a fase de ordenação, com a entrada de 

dois grandes grupos no mercado, com investimentos em tecnologia: as Organizações Globo, e 

os seus canais a Globosat e o Grupo Abril, que criou a TVA. 

 

Um levantamento organizado pelo Jornal Folha de São Paulo junto aos cartórios e às 

próprias empresas, indicou que, das 70 operadoras instaladas no país em setembro de 

1995, 42 pertenciam às Organizações Globo, 11 à TVA e 17 eram independentes” 

(BRITTOS, 2001, p. 187) 

 

Com a aprovação da Lei do Cabo, e em 1997, a Lei Geral das Telecomunicações, 

com a entrada das empresas transnacionais de telefonia, inicia-se a fase da definição, com 

interesses de todos os setores na convergência digital, incluindo os serviços de TV por 

Assinatura. 

 

2.4 LGT: novos mercados, novas disputas 

 

No contexto do final da década 90, estabelece-se um novo marco nas políticas de 

comunicação no Brasil, em “decorrência do processo de reestruturação do setor de 

telecomunicações, no bojo das reformas liberalizantes do governo Fernando Henrique 

Cardoso” (BOLAÑO, 2007, p.39), com a promulgação da Lei Geral das Telecomunicações 

(LGT) e a privatização da Telebrás, em julho de 1997. 

A Lei Geral das Telecomunicações faz parte de uma ação concreta de privatizações 

de organismos estatais, já previsto no Plano Nacional de Desestatização (PND), nos ritos de 

1991.  

Lima (2004), mostra todo o processo de acordos internacionais que transformou o 

Brasil em um líder mundial de privatizações, no que se refere tanto à velocidade das transações, 
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quanto a importância econômica das empresas privatizadas. Para a tradução em números, no 

estudo realizado pelo Banco Lloyds, de Londres, chegou-se a estimativa de 95 bilhões de 

dólares o valor total das privatizações das telecomunicações brasileiras, um montante que o 

governo brasileiro, à época, se vangloriava como o segundo maior plano de investimento no 

setor, em escala mundial. 

Em 1995, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 8, que 

quebrava o monopólio estatal das telecomunicações. Ao mesmo tempo em que estavam sendo 

criadas as condições para a privatização da Telebrás, o Ministério das Comunicações inicia uma 

série de acordos e convênios internacionais para fazer a reestruturação do setor.  

Iniciaram-se assim, os diálogos com a União Internacional das Telecomunicações 

(UIT) e a assinatura de um termo de cooperação no valor de 16,6 milhões de dólares. Entretanto, 

mais do que o valor gasto com esse termo de colaboração para a organização do setor de 

telecomunicações, é o que a UIT se tornou no mercado internacional das telecomunicações. 

Lima (2014) aponta que após 84, a UIT, ligada às Nações Unidas, passa ser 

instrumentalizada para atender interesses privados nas negociações no setor das 

telecomunicações, a partir de uma ação propositada do governo americano. Em resumo, o 

organismo que antes abarcava somente Estados e governos, passou a contemplar, em sua 

estrutura, 514 agentes privados. 

A cooperação entre a UIT e o governo brasileiro define, para Lima (2004), o escopo 

regulatório da Lei Geral das Telecomunicações e a expectativa de abertura para os mercados 

internacionais. 

A LGT foi desenhada, entre outros aspectos, para atrair os investidores estrangeiros. 

Todas as outras considerações com relação à formulação da política do setor ficam 

submetidas a essa prioridade número um (LIMA, 2004, p.126). 

 

Além das atribuições da UIT na construção da Lei Geral das Telecomunicações, 

outro organismo internacional teve um papel efetivo na privatização do sistema de 

telecomunicações no Brasil; a Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Em fevereiro de 1997, a OMC formata um Acordo Global sobre as 

Telecomunicações e inicia a pressão para que os países assinem e realizem a reestruturação no 

mercado das teles.  

No Brasil, em menos de cinco meses, a LGT, nos moldes da nova necessidade do 

mercado internacional, é aprovada e promulgada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, 

a partir da mudança do papel do Estado brasileiro, que deixa de ser explorador do serviço e 

passa a ser regulamentador do setor, através da criação da Agência Nacional de 
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Telecomunicações (ANATEL) que teria por objetivo “promover a competição justa, defender 

os interesses e os direitos dos consumidores do serviço e estimular o investimento privado, a 

ANATEL” (BOLAÑO, 2007, p. 40), fiscalizando, a partir dali, as atividades privada do setor 

de telecomunicações e TV a Cabo, deixando de fora a radiodifusão tradicional, que continuaria 

sobre a responsabilidade do Ministério das Comunicações, sob a égide do CBT de 62, sendo a 

Anatel responsável somente pela administração do espectro. 

 Essa situação foi posta, pelo então Governo Fernando Henrique, como transitória, 

a partir da criação de uma lei específica para a radiodifusão, denominada de “Lei Geral da 

Comunicação Eletrônica de Massa” (LGCEM), ainda em 1998, mas, que de fato, nunca sairia 

do papel. 

Com a promulgação da LGT, ficou de fora apenas - e isto não é pouco - a radiodifusão 

tradicional. Neste caso, a ANATEL administra o espectro, mas a regulação fica a 

cargo do MINICOM e sob a égide do código de 1962, enquanto a LGCEM permanece 

circulando no interior do Ministério, sem haver sido ainda sequer encaminhada ao 

Congresso para discussão (BOLAÑO, 2003, p.47) 

 

Para Bolaño (2007), o resultado final da aprovação da LGT e estagnação da 

LGCEM, sinaliza um acordo político entre duas concepções:  a conservadora, interessada em 

manter a legislação da radiodifusão sob os marcos do CBT e a liberal, uma corrente 

modernizadora, a favor da abertura dos mercados internacionais e da livre concorrência, 

interessada especificamente na privatização das telecomunicações. 

Em relação à prestação de serviços, a LGT estabeleceu regras comuns, seja no que 

diz respeito à competitividade ou em relação aos direitos dos consumidores, mas aponta uma 

diferenciação nas modalidades dos serviços. 

Os serviços públicos deveriam atender o conceito de universalização, com 

investimentos da União, através da criação do Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações (FUST). Além da criação do FUST, outro Fundo foi regulado a partir da 

LGT, embora desde 1966, através da lei 5.070, já existisse enquanto natureza jurídica, com o 

objetivo de cobrir as despesas feitas pelo governo federal na fiscalização dos serviços de 

telecomunicações e do desenvolvimento dos meios, o FISTEL.28 

Ainda na Lei Geral das Telecomunicações, o Art. 77 define a criação de um fundo 

para o desenvolvimento tecnológico dos serviços de telecomunicação, instituído em 2010, pela 

                                                 

28Ler mais: INTERVOZES, Coletivo Brasil de Comunicação: Caminhos para a Universalização da Internet Larga 

:Experiências internacionais e desafios brasileiros: São Paulo: Intervozes,2012. 



48 

lei 10.052; o FUNTELL, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) e a Empresa Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).29  

Com a privatização das telecomunicações no Brasil, a concepção liberal atinge o 

mercado de TV por Assinatura, com a entrada de duas plataformas consideradas como serviços 

de telecomunicações: a MMDS e DTH. 

A plataforma MMDS (Serviço de Distribuição Multicanal Multiponto, na tradução 

da sigla em inglês) foi regulada pelo Decreto nº 2196, de 08 de abril de 1997, utilizando de 

faixa de microondas (2500 a 2680 MHz) para transmitir sinais a serem recebidos em pontos 

determinados dentro da área de prestação do serviço. A plataforma DTH (Direto à Casa, na 

tradução da sigla em inglês) pela Portaria n° 254 de 1997, permite a transmissão de satélites a 

assinantes localizados na área de prestação do serviço. 

 Nos dois casos até 2011 com a aprovação da SeAC, ao contrário da TV a Cabo, 

não há qualquer restrição ao capital estrangeiro, sendo apenas necessário que a empresa esteja 

constituída segundo as leis brasileiras com sede e administração no país, sujeitos a Lei Geral de 

Telecomunicações. 

Com a permissão de entrada de capital internacional nas empresas prestadoras de 

serviço de TV por Assinatura, o mercado ganha uma nova complexidade: aumento da 

concorrência envolvendo blocos de capital nacional e internacional, articulações entre empresas 

nacionais e conglomerados mundiais e a maior ampliação da oferta de produção internacional. 

Entretanto, a liderança das Organizações Globo na operação dos serviços de TV por 

Assinatura, através de articulações com empresas como a NET e a SKY, permanece. 

 

Em 2002, a liderança continua com a NET, que detém 39% do mercado, enquanto a 

segunda posição fica com a SKY, que atua na área de TV por satélite. Ambas possuem 

participação das Organizações Globo, que permanece assim, com 60% do mercado” 

(BRITTOS e BOLANO, 2007, p. 193). 

 

A partir de 2004, acontece um dos fatos mais relevantes no mercado de TV por 

Assinatura nos últimos anos até aquele momento, a fusão das operadoras Sky e DirecTV, 

anunciada no dia 11 de outubro de 2004, pelas Organizações Globo e News Corporation, 

acionistas da Sky Brasil; DirecTV Latin América e DirecTV Group. Inc., controladoras da 

                                                 

29O Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) é um fundo de natureza contábil 

com o objetivo de estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, 

fomentar a geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de 

modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações, nos termos do art. 77 da Lei n° 

9.472, de 16 de julho de 1997. – disponível em http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/inovacao-

tecnologica/fundo-para-o-desenvolvimento-tecnologico-das-telecomunicacoes-funttel - acessado em 15 de março 

de 2015 

http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/inovacao-tecnologica/fundo-para-o-desenvolvimento-tecnologico-das-telecomunicacoes-funttel
http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/inovacao-tecnologica/fundo-para-o-desenvolvimento-tecnologico-das-telecomunicacoes-funttel
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DirecTV Brasil. A fusão cria uma empresa com mais de 97% do mercado da TV paga por 

satélite, com um total de 1,2 milhão de assinantes.30 

A fusão gera uma série de reclamações das outras empresas que atuavam no 

mercado de TV por Assinatura, afirmando a formação de monopólio como resultado da 

transação, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), mas em agosto de 2006, 

a fusão é aprovada, com algumas restrições em relação aos direitos de exclusividade para 

algumas programações.31 

As Organizações Globo, que já operavam no mercado coma sua holding Globopar, 

deixa de ser majoritária na Sky Brasil, que passou a ser controlada pela DirecTV, mas, manteve 

a sua posição de liderança na produção de conteúdo e sua participação majoritária na NET 

serviços.  

Outro fato importante, ainda em 2004, foi à fusão das independentes Horizon e 

Canbrás para formar a Vivax. Essa transação formalizou a Vivax como segunda maior 

prestadora de serviços de TV à Cabo, perdendo somente para a NET, com 1,5 milhões de 

assinaturas (Brittos e Bolaño 2007). 

Em 2006, acontece a aquisição da NET serviços, com capital formado 

majoritariamente pela Globopar, com 51% e a empresa mexicana Telmex, com 37,5%, pela 

Vivax e a compra da TVA pela TELEFONICA, ampliando os serviços pela plataforma DTH. 

Com base nas informações da Associação Brasileira de Televisão por assinatura 

(ABTA), a maioria dos serviços de Televisão por Assinatura no Brasil são realizados pela 

plataforma DTH, com 62% em comparação a TV à Cabo, que até 2014 estava na casa dos 

38%.32 

Em 2011, é sancionada a Lei 12.485, que dispõe sobre a comunicação audiovisual 

de acesso condicionado e no ano seguinte, é aprovado o Regulamento do Serviço de Acesso 

Condicionado (SeAC), sendo o marco mais importante para o mercado de televisão por 

Assinatura. 

 

 2.5 Crise e a abertura para o capital internacional 

 

                                                 

30Mudanças no mercado de TV por Assinatura: Mudanças no mercado de Tv POR Assinatura – disponível 

em:http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=PT&cod=23125 – acesso 15 de dezembro de 2014. 
31CADE aprova fusão com restrições: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u108011.shtml - acesso 

12 de janeiro de 2015 
32 Informações:  http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp - acessado em 15 de fevereiro de 2015 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u108011.shtml
http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp
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Em 1995, o Congresso Nacional iniciou a discussão sobre a alteração do artigo 222 

da Constituição Federal com a PEC 203-B/95, que regulamentava a abertura de participação do 

capital estrangeiro em empresas nacionais de comunicação, independente da tecnologia 

utilizada para prestação do serviço. A proposta trouxe uma disputa interna no interior da 

corrente conservadora. De um lado, o SBT, a Bandeirantes e a Record, exigiam uma abertura 

maior para o capital estrangeiro, e de outro, a Globo defendia o investimento internacional em 

até 30%. 

A divergência, para Bolaño (2003), se justifica pela própria disputa de mercado. 

Enquanto para o SBT, para Bandeirantes e para Record, um maior porte de recursos estrangeiros 

em suas empresas significaria capitalizá-las para um mercado que exigia um custo cada vez 

maior de produção em níveis de concorrência mais desiguais, para a Globo, significaria uma 

ameaça a sua liderança. Como resultado da disputa, o SBT, Bandeirantes e Record se retiraram 

da ABERT e formaram, em março de 2002, a União Nacional das Emissoras e Redes de 

Televisão (Unert): 

O processo de discussão da emenda foi de tensão e levou, inclusive, a um racha entre 

o empresariado, já que a maioria, liderada pelo SBT, Bandeirantes e Record, defendia 

uma permissão além de 30%, enquanto a Globo relutou em aceitar a abertura e 

unicamente a admitiu porque também vem necessitando capitalizar-se. A cisão 

ocasionou a saída de uma ala importante da Abert, que criou a União Nacional das 

Emissoras e Redes de Televisão (Unert), oficializada 69 em 26 de março de 2002. 

Raciocinando-se na ótica da empresa, a resistência (total ou parcial) da Globo à 

entrada de estrangeiros foi justificada, já que o ingresso de novos (e volumosos) 

recursos vai capitalizar seus concorrentes, fortalecendo-os para o enfrentamento 

(BOLAÑO, 2003, p. 68) 

 

Entretanto, como o mercado de televisão no Brasil já passava por uma disputa em 

relação às verbas publicitárias, que ao passar do tempo, foram cada vez mais compartilhadas, 

gerando uma crise de arrecadação de receitas nas empresas de comunicação, a abertura para o 

capital estrangeiro se mostrava uma saída para todas as emissoras, inclusive para a Globo, que 

viu-se obrigada a aceitar essa abertura para a sua própria sobrevivência: 

O endurecimento da disputa entre as empresas de audiovisual brasileiras tem gerado 

um aumento de custos e redução das verbas publicitárias, que são mais partilhadas. A 

própria Globo vem perdendo muito espaço, enfaticamente a partir de 1995. Melhor 

dizendo, a injeção de recursos estrangeiros é indispensável para encarar um jogo 

pesado, que vai encarecer ainda mais com a transição para a TV digital. É uma 

realidade que atinge também a Globo. (BOLAÑO, 2003, p. 68) 

 

Em maio de 2002, sem espaços públicos de discussão, foi promulgada a Emenda 

Constitucional nº 36, tendo como redação final os 30% de limite para o capital estrangeiro. Para 

Bolaño (2003), o mais marcante nesta alteração legislativa foi a busca por atender, tão somente, 
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os problemas financeiros que as empresas de comunicação nacionais estavam vivenciando, sem 

qualquer relação com a pluralidade no acesso aos meios de comunicação.  

 

Um dos problemas da nova regra é seu caráter de solução específica para o problema 

das dificuldades de caixa dos operadores televisivos, uma constante nos últimos anos, 

devido ao acirramento da disputa por telespectadores e publicidade, intra e inter mídia. 

O necessário é uma regulamentação que pense o conjunto das comunicações, 

buscando a viabilidade econômica dos negócios, mas também o acesso aos meios das 

diversas correntes de pensamento que compõem a heterogeneidade social brasileira, 

assim como linhas de financiamento que viabilizem alternativas não-industriais 

(BOLAÑO, 2003, p. 69) 

 

O resultado final da alteração proposta na Emenda nº 36, nos permite extrair duas 

conclusões: a invisibilidade de setores progressistas na aprovação dessa Emenda e a aliança 

entre os setores conservadores e liberais,  o primeiro movido pelas dificuldades financeiras que 

o mercado de Televisão Aberta estava vivenciando e o segundo, pelo interesse de deixar aberto 

as possibilidades de investimentos para os agentes internacionais. 

O mercado da TV de massa (hertziana, gratuita, financiada essencialmente pela 

publicidade) continua defendido, privilégio do capital nacional, já que a mudança 

(crucial) da legislação, representada pela Emenda Constitucional 36, que altera o 

artigo 222 da Constituição Federal, permitindo a entrada do capital estrangeiro em 

empresas de comunicação até o limite de 30% do capital votante, não desperta o 

interesse do capital multinacional. Isso pode mudar com a implantação da televisão 

digital terrestre (TDT), que oferece possibilidades de convergência e interação novas, 

constituindo-se em uma nova plataforma tecnológica, que poderia abrigar serviços de 

teledifusão, teledistribuição, telefonia ou internet (SANTOS e BOLAÑO, 2007, p.17) 

 

Entretanto, ainda influenciado pelo interesse de mercado, a TV Aberta tradicional 

continua sendo protegida pelos capitais nacionais, sobretudo pela falta de interesse dos capitais 

internacionais, que atualmente, já atuam pensando no paradigma da convergência dos meios. 

Esta abertura para os investimento internacionais terá um terreno mais do fértil na transição 

entre a TV analógica para a digital no Brasil: 

 

2.6 TV Digital e o uso do novo espectro 

 

O anteprojeto sobre a Lei de Radiodifusão (LGCEM), que não saíra do papel, já 

apontava artigos que previam a mudança do sinal analógico para o digital, mantendo os mesmos 

concessionários, reduzindo a discussão em torno da TV digital para aspectos técnicos. Nesse 

período iniciam-se os primeiros testes sobre a digitalização da TV no Brasil. 

Em 2002, já no Governo Luiz Inácio Lula da Silva, o debate sobre a TV Digital 

ganha outro corpo. Em 2003, o governo baixa o decreto 4.906, propondo uma análise sobre o 
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modelo a ser adotado para a implantação do sinal digital. Logo, o debate, que a priori, estava 

no campo técnico, entra para a esfera política. 

Três padrões para a digitalização da Televisão digital estavam sendo disputadas em 

nível mundial (americano, europeu e japonês), além do chinês que se encontrava na fase da 

experimentação. O Brasil, no primeiro mandato do Governo Lula, decide apostar em uma 

tecnologia nacional, para isso foi criado, pelo decreto 4.906, um Comitê de Desenvolvimento 

do “Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), composto por um Comitê Consultivo e 

o Conselho Gestor. Em 2004, inicia-se um grande debate sobre o SBTVD-T, com um 

investimento de 65 milhões de reais, gastos em dois anos de pesquisa, para a consolidação de 

uma tecnologia nacional que pudesse abarcar e o desafio. Só em agosto de 2004, as instituições 

de pesquisa receberam recursos da ordem de 50 milhões de reais do FUNTTEL, sob gestão do 

Ministério das Comunicações (LEAL;VARGAS,  2011) 

A partir da sua criação, o Comitê de Desenvolvimento do SBTVD inicia a 

organização de pesquisas em universidades e institutos com o aporte de recursos públicos 

através de verbas do CNpQ em uma tentativa concreta de formular uma tecnologia nacional. 

 

A realização das pesquisas sobre a TV Digital, notadamente quanto ao 

desenvolvimento de tecnologia nacional, se deu através de 8 projetos paralelos, com 

atribuições diferentes para cada uma das 20 universidades envolvidas (SANTOS; 

BOLAÑO, 2007, p. 164) 

 

Entretanto, como nos aponta Aragão e Bolaño (2007), desde o início dos debates 

sobre o tema, os radiodifusores defendiam o padrão japonês. O principal interesse dos 

radiodifusores na implantação da TV digital no Brasil, foi a consignação automática da banda 

6MHz para as concessionárias de radiodifusão, a partir do aumento da qualidade de imagem.  

Como contraponto, a concepção progressista defendia,  a partir do uso da tecnologia 

da TV digital e sua capacidade de compressão de sinais, uma maior abertura do espectro, 

garantindo, assim, espaço para setores e segmentos que hoje estão ausentes da programação da 

TV, a partir de um  padrão tecnológico deveria estar subordinado à configuração do serviço, ou 

seja, antes de determinar qual seria o modelo adotado, deveria haver a definição dos serviços, 

a partir da inclusão social e a defesa de um modelo de televisão aberta, baseada no serviço 

público. 

Para representações da sociedade civil, a tecnologia deveria vir depois da norma, uma 

vez que as condições de acesso ao serviço estivessem definidas, contemplando as 

preocupações com a inclusão social e a diversidade cultural. Nessa direção, o padrão 

a ser escolhido deveria propiciar o acesso gratuito ao sinal da TV Digital, a 

interatividade e a possibilidade de multiprogramação ou outro mecanismo de 

distribuição das frequências que viabilizasse a ampliação dos canais e o ingresso, 

assim, de atores excluídos, como associações, sindicatos, e a ampliação do espaço 
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para TVs públicas e universitárias. A configuração do serviço deveria prever, 

igualmente, mecanismos para a disponibilização de conteúdo audiovisual produzido 

de forma independente e representativo das especificidades locais e das diversas 

manifestações culturais brasileiras (LEAL;VARGAS, 2011, p.267) 

 

Já os radiodifusores, partindo de uma noção de cidadão-consumidor, defendiam um 

modelo de negócios que viabilizasse uma maior oferta de tecnologia, com uma imagem de alta 

definição, além da portabilidade e interatividade, mas mantendo a estrutura da TV Aberta:  

 

Para os radiodifusores, o SBTVD-T deveria guardar os princípios básicos do modelo 

da TV aberta: gratuidade do sinal com remuneração dos serviços pelos anunciantes. 

Nessa interpretação, a discussão da TV Digital é uma discussão pontual, um avanço 

incremental na forma de transmissão do sinal. As possibilidades decorrentes da 

transmissão digital – como a portabilidade e a mobilidade – deveriam seguir o mesmo 

modelo e, embora mais canais fossem possíveis com a tecnologia digital, o acesso a 

esses deveria ser exclusividade dos radiodifusores. A plataforma tecnológica definida 

deveria, portanto, responder ao essencial para a melhoria do serviço de TV aberta: a 

capacidade de oferecer alta definição (LEAL;VARGAS, 2011, p. 268) 

 

A corrente liberal, representada pelas empresas de telecomunicações, defendia um 

modelo que propiciasse a convergência tecnológica, garantindo a entrada desses atores 

enquanto produtores e distribuidores de conteúdo. 

 

As operadoras de telecomunicações procuram trazer para o debate a questão da 

convergência tecnológica, o questionamento da exclusividade dos radiodifusores na 

produção de conteúdo e, para isso, até mesmo argumentos no sentido da 

democratização das comunicações são reivindicados. Nessa perspectiva, a alta 

definição não é a prioridade, mas uma plataforma que permita o maior número 

possível de emissores (produtores e distribuidores de conteúdos (LEAL; VARGAS, 

2011, p. 269) 

 

A partir dessas concepções, os radiodifusores defendiam o modelo japonês, com 

base no uso da alta definição de imagem e a manutenção da quantidade de canais que já atuavam 

na TV Aberta, já as empresas de telecomunicações passam a aderir ao padrão europeu, com a 

possibilidade de ampliação dos canais a partir da infra-estrutura das telecomunicações, com a 

introdução da figura do operador de rede e os setores progressistas, defendiam um modelo de 

serviço que abarcasse a TV Aberta, baseada no serviço público e acesso aos meios. 

Durante dois anos, debates são realizados e em 2006, “o grupo responsável pela 

pesquisa sobre a implantação da TV Digital no Brasil conclui o trabalho afirmando “que o 

desenvolvimento de um padrão brasileiro de televisão digital totalmente novo consumiria 

demasiados recursos e seria razoavelmente insensato" (LEAL e Vargas, 2011, p. 258).  

Em junho de 2006, através do Decreto nº 5.820, a TV digital no Brasil assume os 

interesses dos empresários do setor de radiodifusão, tendo como principais contornos: adoção 
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do padrão japonês ISDB-T; ausência do operador de rede único; interatividade a partir de um 

canal de retorno; consignação automática de canal de radiofrequência com largura de banda de 

6 MHz às concessionárias e autorizadas de serviço de radiodifusão de sons e imagens; 

transmissão digital em alta definição (HDTV) e em definição padrão (SDTV); transmissão 

digital simultânea para recepção fixa, móvel e portátil.33 

Para Aragão e Bolaño (2007) o modelo japonês mantém a estrutura da TV Aberta 

no Brasil: 

Em essência, o modelo adotado dá às empresas estabelecidas de radiodifusão 

praticamente todo o espaço de freqüências economizado com a digitalização, de modo 

que fica praticamente eliminada a possibilidade de entrada de novos atores, seja da 

produção nacional independente, como pretendiam os defensores do modelo 

brasileiro (a não ser possivelmente nos quatro canais de serviço público destinados ao 

Estado), seja de novos atores empresariais. Ao contrário, a ausência da figura do 

operador de rede, no modelo brasileiro, torna cada emissora, responsável pela sua 

própria emissão, o que exigirá a manutenção de faixas de isolamento, de modo que 

não se abre espaço para novos canais (ARAGÃO; BOLAÑO, 2007, p. 18) 

 

 

Para Leal e Vargas (2011): 

 

As características do SBTVD-T, como definidas no decreto 5820 de 2006, incorporam 

a tradução dos radiodifusores e mantêm a nítida separação entre o serviço de 

radiodifusão e os serviços de telecomunicações. Separação que os avanços da 

convergência tecnológica já estão colocando em xeque. (LEAL;VARGAS, 201, P. 

269) 

 

No entanto, a proposta dos setores progressistas de ampliação dos agentes do setor 

na TV Digital, foi incorporada, de uma forma restrita, no Artigo 13º no Decreto nº 5820, no 

qual a União poderia operar quatro canais: um do Poder Executivo, um da educação, um da 

cultura e outro da cidadania.  

A garantia desse artigo no decreto que regulamentou a TV Digital no Brasil foi um 

dos primeiros passos para a criação da Empresa Brasil de Comunicação, em 2008, como uma 

rede nacional pública de comunicação, explorada diretamente pela União, além de prever a 

existência do Canal da Cidadania, que seria regulamentado em 2012, através da Norma nº 489 

do Ministério das Comunicações. 

 

 

                                                 

33 Sobre as principais características do modelo ISDB-T -   Informativo do Intervozes: TV Digital: saiba porque 

você precisa participar desse debate. Disponível em: http://www.intervozes.org.br/arquivos/interman001itvdspq - 

acessado no dia 2 de novembro 2014 

 

http://www.intervozes.org.br/arquivos/interman001itvdspq
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2.7 EBC: o debate sobre complementaridade dos sistemas 

 

Um dos grandes debates que alimentam a discussão em torno do modelo de 

exploração da radiodifusão no Brasil é, exatamente, o da complementariedade dos sistemas 

público, privado e estatal, proposta no Art. 223 da Constituição Federal. Um importante passo 

para enfrentar essa discussão foi, em 2008, a criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 

Na opinião de Valente (2009): 

 

A criação da EBC é um marco no posicionamento do Estado explorador, mais 

especificamente do Governo Federal, no modo de regulação setorial da televisão 

brasileira. Ela instituiu o primeiro Aparelho Midiático Público, de efetivas pretensões 

nacionais” (VALENTE, 2009, p. 192). 

 

A Empresa Brasil de Comunicação foi estruturada a partir das discussões no 1º 

Fórum de TVs Públicas, organizado pelo Ministério da Cultura, na época comandado pelo 

Ministro Gilberto Gil, em maio de 2007, com ampla participação da concepção progressista. 

O principal documento produzido pelo Fórum, a 1º Carta de Brasília34, apontava 

para um modelo para TV pública no Brasil, com a defesa de uma linha editorial independente 

de governos e mercado, gestão democrática com participação ativa da sociedade e o fomento à 

produção independente. 

Em abril de 2007, foi instalado um grupo interministerial com o objetivo de propor 

as diretrizes para a criação de um sistema brasileiro de Televisão Pública, no âmbito do Poder 

Executivo Federal, e uma rede nacional de comunicação pública. 

Como nos aponta Valente (2009), a partir da criação da Comissão, os representantes 

do Governo Federal, e, em especial, o então Secretário de Comunicação Social da Presidência 

da República, Franklin Martins, designado como responsável pela formatação da rede pública 

de comunicação, aprofunda o diálogo com as representações das TVs educativas nos estados, a 

fim de construir a arquitetura da rede entre a nova estrutura e as TVs públicas estaduais; com o 

legislativo, através de audiências públicas, com o objetivo de dirimir possíveis dúvidas sobre o 

modelo de financiamento adotado e o marco legal que instituiria a nova TV pública; e com a 

sociedade civil, em relação ao modelo de gestão que garantisse a participação da sociedade civil 

nos processos de decisão. 

                                                 

34Integra da Carta de Brasília: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Leia-na-integra-a-

Carta-de-Brasilia/5/13076- acessado em 15 de setembro de 2014 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Leia-na-integra-a-Carta-de-Brasilia/5/13076-
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Leia-na-integra-a-Carta-de-Brasilia/5/13076-
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Em outubro de 2007, através da Medida Provisória nº 398, é instituído os princípios 

e objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo e a criação 

da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Para a dinâmica de organização da EBC, a Medida 

institui um modelo de gestão a partir de uma Diretoria Executiva, um Conselho de 

Administração e um Conselho Curador, sendo integrado por 20 membros, sendo 4 Ministros de 

Estado, um representante dos funcionários da empresa e 15 membros indicados pelo Presidente 

da República. 

No decorrer da aprovação da Medida Provisória, Valente (2009) nos aponta três 

questões, que nos bastidores da configuração da Empresa Brasil de Comunicação, foram 

problematizadas, duas pelos setores conservadores:  o marco legal que criou a EBC e o tipo de 

publicidade a ser veiculada na TV Brasil, e uma pelo setor progressista: o processo de escolha 

dos membros do Conselho Curador. 

A primeira disputa se deu em relação ao próprio instrumento que criou a TV Brasil. 

Os partidos de oposição se contrapunham à criação da EBC através de Medida Provisória, 

advogando a necessidade de uma tramitação através de um Projeto de Lei. Em contrapartida, o 

Ministro Franklin Martins defendia o instrumento através do Art. 223 da Constituição que prevê 

a complementariedade de sistemas e o Decreto que instituiu as bases para a implantação da TV 

Digital no Brasil. Portanto, na tese do Governo Federal, a Medida Provisória é justificada por 

dar materialidade à legislação já existente.  

Os argumentos do Governo não convenceram os partidos de oposição. O Partido 

Democratas, em discordância em relação ao encaminhamento do marco legal para a criação da 

EBC, entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade e passou a obstruir em o a 

aprovação da Medida Provisória, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. 

O outro ponto problematizado pelos conservadores consistia no tipo de publicidade 

que seria veiculada na TV Brasil, grande preocupação dos radiodifusores. Com receio em 

relação à distribuição das fatias das verbas de publicidade governamentais, os empresários 

iniciaram uma campanha no Congresso Nacional para limitar a publicidade na TV Brasil, com 

mecanismos definidos por publicidade institucional e apoio cultural. O objetivo dos 

radiodifusores era tentar anular qualquer tipo de concorrência em relação aos recursos 

governamentais, entre as emissoras comerciais e a nova TV pública.  

 Já a corrente progressista mostrava a sua preocupação no que diz respeito ao 

modelo de escolha dos membros do Conselho Curador da EBC. Duas propostas estavam em 

jogo: a primeira, oriunda dos setores progressistas, defendia a indicação dos 15 membros para 

o Conselho, através de uma lista organizada pela sociedade civil e aprovada pelo Presidente da 
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República e a outra, advogada pelo Ministro Franklin Martins, defendia a indicação livre e 

direta do Presidente da República, através de critérios de representatividade e notabilidade dos 

perfis que fariam parte do Conselho. 

Ao final, em fevereiro de 2008, a Medida Provisória é aprovada contemplando duas 

das três questões polêmica: foi inserido o termo “consulta” ao conjunto da sociedade civil para 

a escolha dos membros do Conselho Curador e a proibição da venda de espaços publicitários 

na TV Brasil. 

Sobre o modelo de financiamento, a legislação institui a criação de um fundo de 

fomento à radiodifusão pública, através do Fistel, além de determinar as receitas provenientes 

de dotações orçamentárias, prestação de serviços, publicidade institucional e captação de 

patrocínios. Já em relação à programação, o documento aponta para as reivindicações presentes 

na 1º Carta de Brasília, com um conteúdo voltado para o interesse público, educativo, plural e 

autônomo, e a criação de uma ouvidoria para discutir a programação da emissora. 

Para Valente (2009), embora seja um capítulo ainda recente na história das políticas 

de comunicação e do sistema de radiodifusão brasileiro, a criação da EBC é um marco para 

enfrentar as condições de “complementariedade marginal”, característico do setor de 

radiodifusão no Brasil. 

 

2.8: Resumo sobre o modelo de regulação do setor de radiodifusão no Brasil 

 

Da década de 30 até 2009, os marcos regulatórios para a televisão no Brasil 

obedeceram uma lógica de disputas entre três principais concepções, como já nos apontou 

Bolaño (2007). A disputa pela hegemonia entre essas três concepções formataram um ambiente 

regulatório para a radiodifusão com características próprias, a partir de uma lógica definida 

ainda na década de 30, nas primeiras legislações que orientaram os serviços de radiodifusão: a 

opção do Estado brasileiro em conceder à iniciativa privada o privilégio na prestação de serviço, 

definido tanto por Jambeiro (2001) e Lima (2011), como modelo trusteeship model, plasmado 

do padrão estadunidense de regulação do setor. 

Na década de 60, o Código Brasileiro de Televisão já nasce pela necessidade de 

garantir aos empresários do setor de radiodifusão, um marco regulatório que fosse reflexo dos 

seus interesses, expandindo assim, os seus negócios, principalmente no final da década, com o 

surgimento de um verdadeiro mercado de televisão no Brasil. 

Na Constituinte, temos dois novos cenários: o primeiro que definiu o Capítulo de 

Comunicação Social na Constituição de 88, com uma importante influência dos setores 
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progressistas e a inserção de importantes preceitos constitucionais; e o segundo que 

desencadeou a consolidação de uma das características apontadas em Lima (2011) para o setor 

de radiodifusão: a forte presença das oligarquias políticas e familiares, com o recorde de 

concessões de outorgas de rádio e TV para vários deputados constituintes. 

Na Lei do Cabo, as disputas giravam em torno de um projeto democrático, a partir 

da construção de mecanismos que afirmassem o interesse público como o ponto de partida para 

a introdução da nova tecnologia, e um projeto neoliberal que já previu a abertura do novo 

mercado de televisão para o capital internacional. Projeto político que torna hegemônico com 

a promulgação da LGT, a privatização dos serviços de telecomunicações e a inserção de duas 

plataformas nos serviços de TV por Assinatura (DTH e MMDS) 

No entanto, a hegemonia da tendência liberal nas legislações sobre a TV por 

Assinatura não se aplicam ao conjunto de normativas para a TV Aberta, que se mantêm intactas 

ao que rege o CBT, mesmo quando, por uma crise financeira, as empresas de comunicação 

viram-se obrigada a abrir um percentual para o capital estrangeiro com a aprovação da Emenda 

nº 36.  

Essa tendência conservadora torna-se hegemônica na formatação da TV Digital no 

Brasil, derrotando tanto a corrente liberal e o seu padrão europeu, quanto à concepção 

progressista e a visão de democratização no uso do espectro. 

Já na construção da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), embora não represente 

uma mudança no que Valente (2009) denomina de complementariedade marginal no setor de 

radiodifusão, é um capítulo onde o setor progressista, junto com o Governo Federal, atuou de 

forma a garantir a proposta de construção de uma rede pública de comunicação, mas 

salvaguardando as receitas publicitárias das emissoras comerciais 

Por fim, ao analisarmos o modelo de regulamentação da TV no Brasil até a  

Confecom, temos como reflexo, mais acordos entre as correntes conservadoras e liberais, do 

que uma disputa entre as três concepções, perceptível na formatação do novo mercado para a 

TV por Assinatura e na manutenção das condições estruturais para a TV Aberta. A corrente 

progressista, apesar de atuante em momentos históricos, tem na origem da opção do Estado 

brasileiro em privilegiar a prestação de serviço de radiodifusão para iniciativa privada, a sua 

limitação estrutural, o que provoca, para Lima (2011) a sua condição de não-ator na formulação 

das políticas em comunicação no país. 

Entretanto, as Organizações Globo, mesmo atuando na concepção conservadora, 

têm uma influência política na formulação do ambiente regulatório do setor de radiodifusão 

que, por vezes, a distingue das suas concorrentes no mercado de TV Aberta,  o que pode 
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provocar, em um mercado mais aberto à entrada de novos atores, negociações próprias com os 

conglomerados internacionais– como vimos na organização de mercado nas plataformas DTH 

e MMDS – que venham a diferenciá-la, em determinados momentos, do setor conservador e 

aproximá-la de uma concepção mais liberal. Essas tendências serão postas à prova na avaliação 

sobre os resultados da Confecom para o sistema brasileiro de televisão. 
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3.  1ª CONFECOM: INTERESSES, RESOLUÇÕES E O MODELO DE REGULAÇÃO 

PARA O SETOR DE RADIODIFUSÃO 

 

Com os contornos estabelecidos pelo Regimento Interno, vamos analisar quem 

foram os atores que permaneceram da Comissão Organizadora Nacional (CON) e quais foram 

os seus interesses na Confecom, e, a partir da sistematização das propostas aprovadas e rejeitada 

para o sistema de televisão no Brasil, vamos fazer o cruzamento de informações para termos a 

resposta de qual foi o modelo de regulação para o setor de radiodifusão defendido na 

conferência e os seus resultados no ambiente legislativo e para o movimento pela 

democratização da comunicação. 

 

3.1 Comissão Organizadora da 1º CONFECOM: Atores e resoluções 

 

Como já vimos anteriormente, a Comissão Organizadora (CON) da 1ª Conferência 

Nacional de Comunicação foi composta por 26 representações, sendo formada por três 

segmentos diferentes: o Poder Público, a sociedade civil empresarial e sociedade civil não 

empresarial.  

Ao final, depois da retirada de seis organizações da sociedade civil empresarial, a 

Comissão Organizadora da Confecom desenvolveu os seus trabalhos com 20 representações. 

As representações do Poder Público tiveram como responsabilidade a realização da Confecom, 

atuando nos acordos e negociações entre os dois outros segmentos, enquanto para as 

representações da sociedade civil empresarial e não empresarial, além da organização da 

Conferência em si, a atuação estava na disputa sobre o modelo de regulação proposto na 

Confecom  para as políticas de comunicação. 

 

3.1.1 Sociedade Civil Empresarial e Não Empresarial  

 

Foram 10 as representações da sociedade civil empresarial e não empresarial 

presentes até a realização da Confecom, sendo duas organizações do empresariado e oito 

representações ligadas as organizações sindicais, associações e movimentos sociais ligados à 

comunicação. 

Associação Brasileira de Radiodifusores (ABRA) 
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A ABRA é presidida por João Saad, proprietário do Grupo Bandeirantes de 

Comunicação, desde a sua fundação no dia 31 de maio de 2005, congregando o Grupo 

Bandeirantes e Rede TV, apresentando os seguintes objetivos em seu Estatuto: 

Art. 2º - A ABRA tem por objetivos a defesa e a manutenção da plena liberdade de 

expressão, da criação artística, do entretenimento, da informação jornalística e da 

propaganda comercial; o estímulo à pesquisa tecnológica; a representação dos 

associados em todos os foros parlamentares, civis ou judiciais e debates que digam 

respeito à atividade de radiodifusão sonora, radiodifusão de sons e imagens e televisão 

fechada; a defesa da soberania nacional e das garantias constitucionais, assim como 

da propriedade privada dos meios de comunicação social e da livre e leal concorrência 

sob as normas legais. Os valores éticos e sociais da família brasileira orientarão seus 

objetivos. 35 

 

 Saad foi o representante da ABRA na Comissão Organizadora da Confecom. Em 

entrevista para este trabalho,  Francisco Nogueira, o atual vice presidente da ABRA, definiu 

quatro questões prioritárias na atuação da associação: Defesa do conteúdo nacional na TV por 

Assinatura; defesa da multiprogramação para as emissoras comerciais na implantação da TV 

digital; cumprimento das legislações que proíbem a concentração do mercado, tanto na TV 

aberta, quanto na TV por Assinatura; limitação das empresas de telecomunicação na produção 

de conteúdo para TV por Assinatura e, por fim, repúdio a todo e qualquer tipo de controle social 

e estatal sobre os conteúdos exibidos nos veículos de comunicação. 

As propostas foram organizadas no Quadro I, divididas pelos eixos propostos na 

Confecom: “meios de distribuição” e “cidadania: direitos e deveres”. 

Quadro I:  Propostas da ABRA para o sistema de televisão na Confecom 

Eixo Assunto Propostas 

Meios de Distribuição TV por assinatura Garantia de uma cota específica 

canais nacionais para a TV por 

assinatura 

Meios de Distribuição TV por assinatura Limitação de produção de conteúdo 

para as empresas de 

telecomunicação; 

Meios de Distribuição TV Digital Modelo de negócio que permita aos 

concessionários da TV aberta à 

utilização da multiprogramação 

Meios de Distribuição TV por assinatura Cumprimento da legislação do 

setor de radiodifusão para evitar a 

concentração e impedir que 

                                                 

35Informações: http://www.abra.inf.br/quem_somos.php - acessado dia 28 de novembro de 2014 

http://www.abra.inf.br/quem_somos.php
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grandes empresas tenham mais de 

25% de propriedade sobre o 

conteúdo 

Cidadania: Direito e deveres Controle social da mídia Defesa sobre a liberdade de 

expressão de forma contrária as 

expressões como "controle social" 

ou "controle estatal" da mídia. 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos APÊNDICE A: Entrevista com Francisco Nogueira  

 

Telebrasil – Associação Brasileira de Telecomunicação 

 

A TELEBRASIL – Associação Brasileira de Telecomunicações surgiu em 1974 em 

sucessão à Federação das Associações de Empresas de Telecomunicações do Brasil. 

Atualmente a associação conta com 79 associados, entre empresas de telecomunicação e TV 

por Assinatura.  Como missão, o seu Estatuto afirma: 

 

Art. 4º - A TELEBRASIL é criada com a missão de congregar os setores, oficial e 

privado, das telecomunicações brasileiras visando à defesa de seus interesses e o seu 

desenvolvimento. A atuação da Associação será direcionada à todas as pessoas 

geradoras e usuárias dos serviços e produtos de telecomunicação.36 

 

O atual Vice-Presidente da Telebrasil e Presidente da Telefônica/VIVO,  

Antonio Carlos Valente da Silva, foi o representante da Telebrasil na Comissão Organizadora 

da Confecom. 

Para municiar a participação das suas representações na Confecom, a Telebrasil 

publicou, em dezembro de 2009, um caderno contendo 30 propostas sobre a política para 

implementação da Banda Larga, a regulamentação dos serviços da TV por Assinatura, a 

organização das Agências Reguladoras e  tributação para os serviços em Telecomunicações. 

A partir do recorte das propostas para o sistema brasileiro de televisão, dividimos o 

posicionamento da Telebrasil no eixo denominado pela organização da Confecom “meios de 

distribuição”, organizados no Quadro II. 

 

Quadro II - Propostas da Telebrasil para o Sistema de Televisão na Confecom 

Eixo Assunto Propostas 

Meios de Distribuição Marco Regulatório A elaboração de um novo marco 

regulatório para a televisão por 

                                                 

36 Disponível em Informações: http://www.telebrasil.org.br/ - 16 de novembro de 2014 

http://www.telebrasil.org.br/


63 

assinatura, que contemple a 

eliminação das restrições contidas 

na Lei do Cabo e na Lei Geral de 

Telecomunicações que impedem a 

livre prestação do serviço de TV a 

cabo por parte das prestadoras de 

serviços de telecomunicações, 

assegurando tanto a entrada de 

novos prestadores de serviço no 

mercado de televisão por assinatura 

quanto a ampliação dos canais de 

distribuição para os conteúdos 

nacionais; 

Meios de Distribuição TV por assinatura O fim da regulamentação da 

televisão por assinatura por 

tecnologia, com uniformização de 

direitos e obrigações entre 

prestadores que ofereçam serviços 

similares, independentemente da 

tecnologia empregada; 

Meios de Distribuição TV a Cabo A manutenção de conquistas da Lei 

do Cabo, como a obrigatoriedade 

de carregamento de canais de 

acesso público; 

Meios de Distribuição TV por assinatura A ampliação de canais de 

distribuições de conteúdos 

nacionais e independentes nas 

grades das programações, 

possibilitando o crescimento do 

mercado brasileiro de produção de 

conteúdo audiovisual; 

Meios de Distribuição Marco Regulatório Que se promova o estabelecimento 

de uma legislação moderna que 

estimule a prestação de serviços 

integrados de comunicações, 

assegurando o papel regulador do 

Estado, por meio de uma agência 

estruturada para atuar em um 

ambiente convergente; 

Meios de Distribuição Marco Regulatório Que o Estado brasileiro realize o 

aperfeiçoamento do seu Modelo 

Institucional de Comunicações de 

forma a adaptar os atuais marcos 

legislativo e regulatório às novas 

necessidades da sociedade e do 

Estado brasileiro; 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos no Caderno de Teses –TELEBRASIL 200937 

 

ABCCOM - Associação Brasileira de Canais Comunitários 

 

A Associação Brasileira de Canais Comunitários - ABCCOM foi fundada em 21 de 

julho de 2001, com os seguintes objetivos: 

                                                 

37 Propostas da TELEBRASIL para Confecom, disponível em 

http://www.teleco.com.br/confecom/telebrasil_confecom.pdf, acessado no dia 28 de novembro de 2014.  

http://www.teleco.com.br/confecom/telebrasil_confecom.pdf
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1 - Garantir o cumprimento da Lei do Cabo em todo território nacional; 

2 - Congregar os Canais comunitários de TV por assinatura ou abertos de todo o 

território nacional; 

3 - Representar em todas as instâncias necessárias os interesses gerais de seus 

associados independentes de outorga de mandato específico; 

4 - Fomentar, por todos os meios ao seu alcance, a democratização da comunicação; 

5 - Garantir o exercício da mais ampla democracia em todos os seus organismos e 

instâncias, assegurando liberdade de expressão aos representantes das entidades 

associadas, buscando sempre a unidade da nação; 

6 - Orientar sua ação por princípios éticos e de igualdades, participação, representação 

da pluralidade e solidariedade; 

7 - Defendera solidariedade entre os povos, o ambiente natural, a biodiversidade e os 

recursos naturais não renováveis, os direitos humanos e da cidadania, as liberdades 

individuais e coletivas e a justiça social; 

8 - Assegurar o direito de expressão, de geração de informação e de produção cultural 

á todos os segmentos sociais; 

9 - Fomentar a capacidade da cidadania para a leitura crítica dos meios de 

comunicação, nas suas diversas modalidades, e para o debate da estética, dos 

conteúdos, da linguagem e da técnica empregadas; 

10 - Estimular o desenvolvimento dos serviços de TV por assinatura pautada pelas 

noções de participação e de preservação do interesse público; 

11 - Incentivar a criação dos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de 

Comunicação como espaços institucionais necessários para o debate dos assuntos da 

área das comunicações no país, nos estados e nas cidades; 

12 - Contribuir para o desenvolvimento das atividades de seus associados 

proporcionando-lhes assessoria.38 

 

Na época da realização da Confecom, a presidência da ABCCOM era ocupada pelo 

representante da TV Comunitária de Belo Horizonte, Edivaldo Faria. Edvaldo foi o responsável 

por ocupar o espaço da ABCCOM na Comissão Organizadora da CONFECOM. 

A Associação Brasileira de TVs Comunitárias organizou 14 propostas gerais, sendo 

oito sobre o sistema de televisão. Pela nossa sistematização, dividimos os eixos “propostas 

gerais” e “propostas para a comunicação pública” presentes no documento original, no eixo 

proposto pela Confecom, “meios de distribuição”, organizados no Quadro III. 

 

Quadro III: Propostas da ABCCOM para o sistema de televisão na Confecom 

Eixo do texto Assunto Propostas 

Meios de Distribuição Critério de Concessões para TV Aplicar o fator 4/1 nas concessões 

de televisão aberta e rádio: o 

critério para as concessões nos 

próximos dez anos deve levar em 

conta a proporção de 4 para a 

sistema público e 1 para o sistema 

privado 

Meios de Distribuição Reestatização da Telebrás Reestatização da Telebrás 

                                                 

38
Ver mais: http://abccomorg1.webnode.com/ - acessado em 10 de outubro de 2014 

http://abccomorg1.webnode.com/
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Meios de Distribuição  Recuperação da RTVI Recuperação da proposta da RTVI 

(Rede Nacional de TVs 

Institucionais) 

que chegaria a todos os municípios, 

com cada um podendo gerar 

programação 

local. 

Meios de Distribuição  Contribuição para a Radiodifusão 

Pública 

Criação da “Contribuição para o 

Fomento da Radiodifusão 

Pública”; 

 

Meios de Distribuição  Regulamentação da verba 

publicitária 

Definição de um percentual de 

publicidade pública institucional 

do Governo Federal para as 

emissoras do campo público, tais 

com as rádios e TVs comunitárias, 

universitárias, legislativas, 

educativas e culturais, inclusive, 

aEBC – Empresa Brasil de 

Comunicação com suas rádios e 

tevês; 

 

Meios de Distribuição  Multiprogramação e interatividade 

para os canais comunitários 

Acesso dos canais públicos citados 

acima ao Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital Terrestre 

(SBTVD-T), possibilitando a 

incorporação dos canais 

comunitários e universitários como 

players devidamente identificados 

no texto da lei, disciplinando sua 

operação nos mesmos moldes 

previstos na lei do cabo 

(8.977/95); 

 

Meios de Distribuição Reserva para TV Comunitária no 

Canal da Cidadania 

Participação das TVs 

Comunitárias, em atividade, no 

novo Canal da Cidadania, 

reservado para a União pelo 

Decreto 5820; 

 

Meios de Distribuição  Operador de rede único  

Definição de um operador único de 

rede, que congregue todas as 

emissoras de televisão do campo 

público, com direito de 

multiserviços, 

multiprogramação e à 

interatividade para a ampliação da 

transmissão e recepção de 

conteúdos; 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos no Caderno de Teses  da ABCCOM 200939 
 

                                                 

39 Propostas da ABCCOM para a 1º Confecom. 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=450&Itemid=9

9999999 – acesso em 19 de novembro de 2014 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=450&Itemid=99999999
http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=450&Itemid=99999999
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ABRAÇO - Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária 

A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (Abraço) surge em 1996, 

tendo como norte “a unificação das lutas das rádios comunitárias na defesa pela liberdade de 

expressão e para fortalecer a resistência à opressão imposta pelas forças repressoras do Estado 

brasileiro, no enfrentamento ao monopólio dos meios de comunicação deste país, através da 

manifestação radiofônica das comunidades das cidades, periferias e do campo”. 40 

O Presidente da Abraço Nacional, em 2009, foi o radialista José Sóter, responsável 

também pela representação da entidade na Comissão Organizadora da Confecom. A Associação 

Brasileira de Rádios Comunitárias (ABRAÇO) realizou nos dias 10 e 11 de outubro uma 

Conferência Livre reunindo diversas representações com o objetivo de orientar, politicamente, 

a participação dos seus associados. 

Desta Conferência foi publicado o documento de orientação da entidade. Ao todo 

foram 16 propostas direcionadas para os problemas envolvendo as rádios comunitárias, e 14 

propostas incluindo as políticas de comunicação como um todo, subdividas em três eixos: 

“propostas da ABRAÇO para a radiodifusão comunitária na Confecom”, “controle social das 

políticas públicas de comunicação” e “propostas gerais da ABRAÇO”. Por nossa 

sistematização, organizamos as propostas com o recorte para o sistema de televisão, nos três 

eixos de debate na Conferência: meios de distribuição, produção de conteúdo e cidadania: 

direito e deveres. 

Quadro IV: Propostas da ABRAÇO para o sistema de televisão na Confecom 

Eixo do texto Assunto Propostas 

Meios de Distribuição Fundo de Investimento Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento da Comunicação 

Comunitária – O Fundo deverá 

receber recursos do Orçamento 

Geral da União, do FUST - Fundo 

de Universalização das 

telecomunicações e das taxas 

cobradas pela ANATEL 

Cidadania: Direito e Deveres  Conselho de Comunicação Social: 

recomposição imediata do CCS, 

com a regulamentação do processo 

de renovação de seus conselheiros 

para evitar problemas de 

continuidade. 

Cidadania: Direito e deveres  A Conferência deve estabelecer um 

novo Marco Regulatório para o 

setor. Esta legislação deve ter como 

premissa principal a 

democratização da comunicação e 

regulamentação do Art. 220; 

                                                 

40Informações - http://www.agenciaabraco.org/site/ - acessado dia 8 de outubro de 2014 

http://www.agenciaabraco.org/site/
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Produção de Conteúdo  Análise da programação do 

veículo, o cumprimento das 

exigências constitucionais e a 

inexistência de débitos trabalhistas, 

previdenciários, impostos federais, 

estaduais e municipais como 

critérios para a renovação; 

Produção de conteúdo  Incentivo a produção independente 

Cidadania: Direito e Deveres  Regulamentação, através de lei, do 

artigo 221 da Constituição que 

estabelece, no inciso III, a: 

“regionalização da produção 

cultural, artística e jornalística, 

conforme percentuais 

estabelecidos em lei 

Produção de conteúdo  Política afirmativa que garanta a 

exibição de programas que 

abordem a cultura afro 

descendente. 

Meios de Distribuição  Criação de um Operador Público 

que atenda as tevês estatais e 

públicas. Com a garantia da 

transmissão digital, em sinal 

aberto, para as televisões 

comunitárias; 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos no Caderno de Teses da ABRAÇO 200941 

 

 

ABEPEC - Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais 

 

 A Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais - ABEPEC 

foi criada em outubro de 1998, congregando, atualmente 16 emissoras educativas e públicas. 

Os princípios norteadores da Associação são: 

 

Art. 4º. São objetivos sociais: a) congregar as emissoras públicas de televisão, como 

tal entendidas as que operam exclusivamente radiodifusão de sons e imagens de 

natureza educativa, sem fins lucrativos, mediante outorga específica dessa natureza; 

b) definir e implementar projetos, programas, estratégias e campanhas viabilizadoras 

do fortalecimento financeiro, da atualização tecnológica e do aperfeiçoamento da 

programação de suas associadas; c) desenvolver estudos, pesquisas, cursos, 

seminários e congressos buscando a maior integração das associadas a seu ambiente 

cultural e educativo, aproximando sempre mais suas atividades de seus objetivos 

institucionais; d) representar os interesses da televisão educativa e cultural perante os 

poderes constituídos, promovendo campanhas de sensibilização do Congresso 

Nacional e das Assembléias Legislativas para projetos de interesse das associadas; e) 

intermediar o relacionamento de suas associadas com as demais emissoras geradoras, 

de modo a harmonizar e estimular os interesses recíprocos; f) representar suas 

associadas em negociações de compra e venda de serviços, equipamentos e 

                                                 

41 Propostas da ABRAÇO para 1º Confecom, disponível em: 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=452&Itemid=9

9999999  - acessado em 23 de novermbro de 2014 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=452&Itemid=99999999
http://www.direitoacomunicacao.org.br/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=452&Itemid=99999999
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programas, e em acordos de cooperação técnica, inclusive internacionais; g) fortalecer 

o intercâmbio independente de informações técnicas e de produções entre as 

associadas; h) estimular, através de campanhas promocionais, o interesse de entidades 

de classe e empresas públicas e privadas no patrocínio dos programas gerados nas 

emissoras associadas, para cuja finalidade perseguirá a melhoria sempre crescente do 

conteúdo desses programas.42 

 

O representante da Abepec na época da 1º Confecom foi Indira Amaral, presidente 

da Fundação Aperipê de Sergipe. 

A Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais (ABEPEC) 

também fez parte da Comissão Organizadora da Confecom e levou consigo a maioria das 

propostas oriundas do debate do I e II Fórum de TVs Públicas, através da I e II Carta de 

Brasília43, organizados em maio de 2007 e 2009. Em entrevista com a representante da 

ABEPEC na Comissão Organizadora da Confecom para este trabalho, Indira Amaral, afirmou 

que as duas versões da Carta de Brasília orientaram a atuação da associação. 

Dividimos, portanto, as propostas contidas nas duas edições da Carta de Brasília, 

em cima do recorte sobre as resoluções ligadas ao sistema de televisão no Brasil e nos eixos da 

Conferência, como nos mostra o Quadro V.  

Quadro V: Propostas da ABEPEC para o sistema de televisão na Confecom 

Eixo do texto Assunto Propostas 

Meios de Distribuição 

 

EBC A nova rede pública organizada pelo 

Governo Federal deve ampliar e 

fortalecer, de maneira horizontal, as 

redes já existentes; 

Meios de Distribuição 

 

Sistema Digital A TV Pública deve ser promotora do 

processo de convergência digital, 

ampliando sua área de atuação com 

as novas tecnologias de informação e 

comunicação e promovendo a 

inclusão digital; 

Meios de Distribuição 

 

Garantia do espaço pata TV 

Pública 

A TV Pública deve estar presente em 

todas as formas de difusão de 

televisão, existentes ou por serem 

criadas; 

Meios de Distribuição 

 

Financiamento Trabalhar em conjunto com o 

BNDES para encontrar mecanismos 

de financiamento, por meio do fundo 

social do banco de fomento, da 

migração digital das TVs Públicas; 

Meios de Distribuição 

 

Audiência A construção e adoção de novos 

parâmetros de aferição de audiência 

e qualidade que contemplem os 

objetivos para os quais a TV Pública 

foi criada; 

                                                 

42 Informações: http://www.abepec.com.br/ - acessado em 15 de outubro de 2014 

 
43 Íntegra da 2º Carta de Brasília : http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/sala-de-imprensa/2009/05/evento-termina-

com-a-entrega-da-ii-carta-de-brasilia-a - acessado em 15 de fevereiro de 2015 

http://www.abepec.com.br/
http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/sala-de-imprensa/2009/05/evento-termina-com-a-entrega-da-ii-carta-de-brasilia-a
http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/sala-de-imprensa/2009/05/evento-termina-com-a-entrega-da-ii-carta-de-brasilia-a
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Meios de Distribuição 

 

Mudança legislativa Alteração imediata, por medida 

provisória do artigo 13 parágrafo 

único do Decreto Lei 236 de 28 de 

fevereiro de 1967 e edição 

simultânea de uma portaria 

interministerial, definindo os 

objetivos e princípios da 

radiodifusão pública, exploradas 

por entidades públicas ou privadas, 

que não o poder executivo federal 

ou de entidades de sua 

administração indireta. 

 

Meios de Distribuição 

 

Financiamento Participação de todas as emissoras 

que compõem o campo público de 

televisão nos recursos provenientes 

da Contribuição para o Fomento da 

Radiodifusão Pública; 

 

Meios de Distribuição 

 

Financiamento Repasse de um percentual de 

publicidade pública institucional 

do Governo Federal às emissoras 

que compõem a Associação 

Brasileira de Canais Comunitários 

(ABCCOM). 

 

Meios de Distribuição 

 

TV Digital Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital Terrestre (SBTVD-T), 

incorpore os canais comunitários e 

universitários como players 

devidamente identificados no texto 

da Lei, disciplinando sua operação 

nos mesmos moldes previstos na 

Lei do Cabo 

Meios de Distribuição 

 

TV Digital Acesso das TVs Comunitárias e das 

TVs Universitárias ao espectro da 

TV Digital Aberta Terrestre, com 

possibilidade de utilização de todas 

as funcionalidades da tecnologia: 

interatividade, multiprogramação, 

mobilidade e multiserviço. 

Meios de Distribuição 

 

TV Digital Garantia que as TVs Comunitárias 

tenham assegurada sua 

participação no novo Canal da 

Cidadania 

Meios de Distribuição 

 

TV Digital Inclusão de um inciso adicional no 

artigo 3º do Projeto de Lei 

277/2007 prevendo o Canal da 

Universidade, com gestão 

conjunta, autônoma e isonômica 

por instituições de ensino superior, 

autorizadas a funcionar pelo 

Ministério da Educação 

Meios de Distribuição 

 

TV Digital Operador de rede pública único que 

congregue todas as emissoras de 
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televisão do campo público de 

entidades públicas e privadas 

Cidadania: Direitos e Deveres 

 

Participação social As diretrizes de gestão, programação 

e a fiscalização dessa programação 

da TV Pública devem ser atribuição 

de órgão colegiado deliberativo, 

representativo da sociedade, no qual 

o Estado ou o Governo não devem ter 

maioria; 

Produção de Conteúdo 

 

Produção Regional A programação da TV Pública deve 

contemplar a produção regional; 

Produção de Conteúdo 

 

Fomento Fomento à produção independente, 

através da construção 

compartilhada com produtoras 

independentes, TVs Públicas, 

Ministério da Cultura, por meio da 

Secretaria do Audiovisual, e 

Agencia Nacional de Cinema 

(Ancine) de editais públicos 

específicos que considerem a 

vocação do campo público de 

televisão; 

Fonte: Elaboração própria, com dados do APENDICE B: Entrevista com Indira Amaral  

 

 

CUT - Central Única dos Trabalhadores 

 

A CUT foi fundada em 28 de agosto de 1983, com o principal objetivo organizar, 

representar e dirigir a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo, do setor 

público e privado. Em sua estrutura, a CUT possui a Secretaria de Comunicação, que tem por 

desafios:   

Fortalecer o projeto sindical cutista para a disputa de hegemonia na sociedade, 

intensificando sua política de comunicação,  priorizando projetos e ações nacionais 

que resultem em maior visibilidade à CUT e contribuam para o fortalecimento da 

Central. É prioridade a adoção de uma política de comunicação que resulte em maior 

visibilidade às lutas, campanhas, princípios, valores e propostas da Central e aos 

avanços e conquistas da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, ações que façam frente 

ao latifúndio midiático que ainda impera em nosso país.44 

 

Desde 2009, a Secretaria de Comunicação da CUT é ocupada por Rosane Bertotti, 

também representante da Central na Comissão Organizadora da Confecom. 

Em entrevista para este trabalho, Roseane Bertotti definiu as propostas prioritárias 

para CUT em relação ao sistema brasileiro de televisão, nos três eixos propostos para a na 

Confecom, conforme nos mostra o Quadro VI.  

 

                                                 

44 Saiba mais: - http://cut.org.br/secretarias/comunicacao-2dd9/ - acessado dia 10 de outubro de 2014 

http://cut.org.br/secretarias/comunicacao-2dd9/
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Quadro VI – Propostas da CUT para o Sistema de Televisão na Confecom 

Eixo do texto Assunto Propostas 

Meios de Distribuição Marco Regulatório Criação de um Novo Marco 

Regulatório para as comunicações 

n Brasil 

Meios de Distribuição Preceitos Constitucionais Regulamentação do Artigo 

Constitucional sobre a proibição de 

monopólio e oligopólio nas 

comunicações; 

 

Meios de Distribuição Preceitos Constitucionais Regulamentação do Art. 223 sobre 

a complementariedade de 

Sistemas; 

 

Meios de Distribuição Fundo de financiamento Criação de um Fundo de 

Contribuição para o Sistema 

Público de Comunicação; 

Meios de Distribuição Regulação da verbas publicitárias Nova regulamentação das verbas 

publicitárias governamentais para o 

fomento da mídia pública, 

comunitária e alternativa; 

Meios de Distribuição Tecnologia para TV Digital  

Multiprogramação e Interatividade 

para as TVs Públicas e 

Comunitárias 

 

Meios de Distribuição Reserva de espaço na TV Digital Reserva do Canal da Cidadania 

para as TVs Comunitárias 

 

Produção de Conteúdo Preceitos Constitucionais Regulamentação dos art. 221 e 22 

da Constituição sobre os conteúdos 

regionais e educativos, com cotas 

para a programação da TVs 

 

Produção de Conteúdo Políticas de fomento Fomento à Produção Independente, 

e o conteúdos regionais 

 

Produção de Conteúdo Direito de Antena Garantia do Direito de Antena 

 

Cidadania: Direitos e Deveres Marco Regulatório Criação de um novo Marco 

Regulatório para o setor de 

radiodifusão 

Cidadania: Direito e Deveres Conselho de Comunicação Instauração do Conselho de 

Comunicação, como órgão 

autônomo, responsável por 

fiscalizar os serviços de 

radiodifusão 

Fonte: Elaboração própria, com dados do APENDICE D: Entrevista com Rosane Bertotti 

 

 

FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas 

 

A FENAJ foi criada em 20 de setembro de 1946, como entidade representativa dos 

jornalistas “em nível nacional, para defesa dos seus interesses profissionais, lutas e 
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reivindicações”. Atualmente 31 sindicatos de jornalistas (entre bases estaduais e municipais) 

estão filiados à Federação. São objetivos da FENAJ: 

 

I - exercer, no interesse dos sindicatos de jornalistas e da categoria, judicial e 

extrajudicialmente, inclusive como substituto processual, as prerrogativas legais 

atribuídas a órgãos sindicais federativos e à representação da categoria profissional;  

II - promover o intercâmbio com outras entidades sindicais nacionais e internacionais  

III – zelar pela ética jornalística e defender a liberdade de imprensa; 

 IV – Editar publicações, a exemplo do “Jornal do Jornalista” e da “Revista Fonte”, bem 

como outras, periódicas ou não, de forma autônoma ou em regime de parceria, bem 

como promover eventos, especialmente o “Congresso Nacional dos Jornalistas”; o 

“Encontro Nacional dos Jornalistas em Assessoria de Comunicação”, o “Enjac”; e o 

“Enji”, além de outros, inclusive para aprimorar a formação e/ou propiciar a 

requalificação profissional, realizados autonomamente ou em regime de parceria. 

Sempre sob sua égide ou uma de suas marcas.  

V – Lutar pela união e defesa dos direitos da categoria, buscando o desenvolvimento 

intelectual, profissional e as conquistas trabalhistas dos jornalistas brasileiros, zelando 

também pela garantia da liberdade de expressão. Trabalhar em conjunto com os 

sindicatos filiados, buscando também fortificá-los e ajuda-los a lutar junto às suas bases 

por estes objetivos, sempre resguardando em primeiro lugar os interesses da categoria45.  

 

O presidente da FENAJ , Celso Augusto Schröder, foi o representante da FENAJ 

na Confecom. 

Em julho de 2009, a FENAJ organizou um seminário envolvendo 25 sindicatos de 

jornalistas nos estados sobre as estratégias de mobilização e formulação para a Confecom. Deste 

encontro saiu o caderno de teses da Federação, que orientou os seus representantes nas etapas 

estaduais e nacional. 

O texto foi dividido em oito temas, com mais de 70 propostas definidas para cada 

assunto. Esse texto também serviu como base para as discussões travadas no Fórum Nacional 

pela Democratização das Comunicações (FNDC) no mesmo ano da realização da conferência. 

Fazendo o recorte sobre as propostas específicas para o sistema de televisão no 

Brasil, como contribuição da FENAJ, temos 46 indicações, que pela nossa sistematização, 

dividimos nos três eixos propostos na Confecom, como vemos no Quadro VII. 

 

Quadro VII - Propostas da FENAJ para o sistema de televisão na Confecom 

Eixo do texto Assunto Propostas 

Meios de Distribuição Fortalecimento da Mídia 

Comunitária 

A criação de um Fundo Nacional 

de Apoio e Desenvolvimento das 

Rádios e TVs Comunitárias 

 

 

                                                 

45 Informações: http://www.fenaj.org.br/ - acessado em 12 de outubro de 2014 

 

http://www.fenaj.org.br/
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Meios de Distribuição Recuperação da Telebrás e RTVI A recuperação da Telebrás e a  

recuperação da proposta da RTVI 

(Rede Nacional de TVs 

Institucionais) 

 

Meios de Distribuição Regulamentação de uma nova lei 

de imprensa 

Direito de antena – espaço de 

televisão garantido aos 

movimentos sociais, sindicais e 

minorias; 

 

 

Cidadania: Direito e deveres Conselho de Comunicação  Conselho de Comunicação: 

implantação de mecanismos de 

transparência, participação popular 

e controle público no processo de 

outorga e renovação, na gestão do 

espectro e no monitoramento das 

concessões; 

 

Meios de Distribuição Critérios para outorga e renovação 

de canais de rádio e tv 

O estabelecimento de 

contrapartidas sociais, como por 

exemplo, a constituição – por parte 

dos radiodifusores – de um fundo 

de financiamento à radiodifusão 

pública, educativa /universitária e 

comunitária; 

 

Cidadania: Direito e Deveres Participação social A inclusão na estrutura das 

empresas de Rádio e TV de 

mecanismos que estimulem e 

permitam o controle público sobre 

a programação, como conselhos 

com participação da sociedade, 

conselhos editorais e serviços de 

ouvidoria; 

 

Meios de Distribuição Critérios para outorga e renovação 

de canais de rádio e tv 

No ato de outorga, observar o 

impedimento de pessoas físicas 

investidas em cargo público ou no 

gozo de imunidade parlamentar ou 

de foro especial, e seus parentes até 

terceiro grau, em nome próprio ou 

de terceiros, no controle, gerência 

ou direção de empresa de 

radiodifusão sonora e de sons e 

imagens; 

 

Meios de Distribuição Limites à propriedade A estrita observância do decreto-lei 

236/67 que estabelece, no artigo 

12, limites à propriedade de 

concessões e permissões de 

empresas de radiodifusão, 

estabelecendo mecanismos que 

identifiquem os reais 

concessionários e permissionários; 

 

Proposta 6º Critérios para outorga e renovação 

de canais de rádio e tv 

A constituição no âmbito do MC de 

um conselho de acompanhamento 

das outorgas e renovações de 

concessões. 



74 

 

Produção de Conteúdo Critérios para outorga e renovação 

de canais de rádio e tv 

A comprovação do cumprimento 

do tempo mínimo (cinco por cento) 

destinado à programação 

jornalística, como determina o item 

h do artigo 39 da Lei 4.117, de 27 

de agosto de 1962; 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos no Caderno de Teses da FENAJ 200946 

 

 

 

FITERT-  Federação Interestadual dos Trabalhadores de Empresas de Radiodifusão e 

Televisão 

 

A FITTERT foi fundada em fevereiro de 1990, como “uma entidade sindical de 

segundo grau sem fins lucrativos que desde 1990 articula a organização e a defesa dos direitos 

dos trabalhadores em empresas de radiodifusão e televisão aberta e por assinatura, em 

produtoras de vídeo, bem como daqueles que atuam em empresas de publicidade e agenciadores 

localizados na base territorial de seus sindicatos filiados, dentro do âmbito 

nacional”.  Atualmente reúne 22 sindicatos (estaduais e municipais) e tem como princípios: 

 

a) A defesa que os trabalhadores se organizem com total independência frente ao 

Estado e autonomia em relação aos partidos políticos, e que devam decidir livremente 

suas formas de organização, filiação e sustentação material. Neste sentido, a FITERT 

lutará pelos pressupostos consagrados nas convenções 87 e 151 da OIT, no sentido de 

assegurar a definitiva liberdade sindical para os trabalhadoresbrasileiros; 

b) De acordo com sua condição de Federação Sindical classista, garantirá o exercício 

da mais ampla democracia em todos os seus organismos e instâncias, assegurando 

completa liberdade de expressão aos seus filiados, desde que não firam as decisões 

majoritárias e soberanas tomadas pelas instâncias superiores (plenárias e congressos) 

e seja garantida a plena unidade de ação; 

c) Desenvolver sua atuação e organização de forma independente do Estado, do 

governo e do patronato, e de forma autônoma em relação aos partidos e agrupamentos 

políticos, aos credos e às instituições religiosas e a quaisquer organismos de caráter 

programático ou institucional; 

d) Considerar que a classe trabalhadora tem na unidade um dos pilares básicos que 

sustentarão suas lutas e suas conquistas. Defende que esta unidade seja fruto da 

vontade e da consciência política dos trabalhadores e combate qualquer forma de 

unicidade imposta por parte do Estado, do governo ou de agrupamento de caráter 

programático ou institucional; 

e) Solidarizar-se com todos os movimentos da classe trabalhadora, em qualquer parte 

do mundo, desde que os objetivos e os princípios desses movimentos não firam os 

princípios estabelecidos neste Estatuto. A FITERT defenderá a unidade de ação e 

                                                 

46 Teses dos Jornalistas para 1º Confecom, disponível em: 

www.fenaj.org.br/confecom/as_propostas_dos_jornalistas.doc  -  acessado em 15 de novembro de 2014 

http://www.fenaj.org.br/confecom/as_propostas_dos_jornalistas.doc


75 

manterá relações com o movimento sindical internacional, desde que seja assegurada 

a liberdade de autonomia de cada organização.47 

 

José Catarino Nascimento era Presidente da FITERT na época da realização da 

Confecom, e também o representante da entidade na Comissão Organizadora. 

Em entrevista, José Nascimento, apresentou as propostas sobre o sistema brasileiro 

de televisão defendido pela FITERT, com base nos três eixos da Conferência: meios de 

distribuição, produção de conteúdo e cidadania: direitos e deveres, apresentado no Quadro VIII; 

 

Quadro VIII: Propostas da FITERT para o sistema de televisão na Confecom 

Eixo do texto Assunto Propostas 

Meios de Distribuição Regulamentação de preceitos 

constitucionais 

Regulamentação do Artigo 

Constitucional sobre a proibição de 

monopólio e oligopólio nas 

comunicações; 

 

Meios de Distribuição Regulamentação de preceitos 

constitucionais 

Regulamentação do Art. 223 sobre 

a complementariedade de 

Sistemas; 

 

Meios de Distribuição Fortalecimento do Sistema Público Criação de um Fundo de 

Contribuição para o Sistema 

Público de Comunicação; 

 

Meios de Distribuição  Fortalecimento do Caráter público 

da EBC 

Efetivação do Caráter Público da 

EBC com a ampliação do Conselho 

Curador, Conselho de 

Programação e autonomia na 

política financeira e de gestão; 

 

Produção de Conteúdo Cotas para produção nacional Cotas para o conteúdo nacional: 

50% para TV e 70% para rádio; 

 

Produção de Conteúdo  Cotas para produção regional e 

educativa 

Regulamentação dos art. 221 e 22 

da Constituição sobre os conteúdos 

regionais e educativos; 

 

Cidadania: Direitos e deveres Consolidação do Conselho de 

Comunicação Social 

Consolidação do Conselho de 

Comunicação Social e fomento 

para a criação dos Conselhos 

estaduais e Municipais 

 

Cidadania: Direitos e deveres Transparência nas políticas e ações 

do Ministério das Comunicações 

Transparência dos projetos, 

estratégias e ações do Ministério 

das Comunicações, de maneira a 

garantir que atenda aos interesses 

da sociedade e não apenas dos 

grandes grupos de mídia 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos no APÊNDICE E: Entrevista José Nascimento 

                                                 

47
Informações: http://www.fitert.org.br/- acessado em 13 de outubro de 2014 

http://www.fitert.org.br/-
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FNDC - Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

 

O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação foi gerado como 

movimento social no ano de 1991, se transformando em entidade em agosto de 1995, reunindo, 

atualmente, mais de 47 entidades – entre organizações não-governamentais, sindicatos e 

movimentos sociais - em torno da luta pela democratização das comunicações. 

Como finalidades no Estatuto Social do FNDC estão:  

 

Art. 2º - São finalidades do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação: I 

– Lutar pelo direito à comunicação, pela democratização da comunicação e pela 

liberdade de expressão; II - incentivar a máxima ampliação das condições de acesso 

de todos os segmentos da sociedade à propriedade, posse e utilização dos meios de 

comunicação social; III - fomentar o desenvolvimento da capacidade de geração de 

informação a todos os segmentos sociais; IV - favorecer uma ampla participação de 

todos os setores da sociedade na formulação de políticas públicas de comunicações; 

V - Estimular o desenvolvimento de formas de controle público sobre os meios de 

comunicação de massa, em favor do desenvolvimento da cultura e da democracia no 

país, respeitando os preceitos constitucionais e a livre circulação de ideias. VI - 

fomentar a capacitação dos cidadãos para a leitura crítica dos meios de comunicação, 

nas suas diversas modalidades, e para o debate da estética, a partir da compreensão da 

linguagem e dos artifícios empregados; VII - estimular a elaboração teórica, técnico-

científica e política sobre as comunicações; VIII - estimular o desenvolvimento dos 

sistemas de comunicação e a inserção destes no contexto internacional visando a 

autonomia estratégica e a soberania do país; IX - Elaborar propostas de políticas 

públicas para a comunicação e acompanhar o trâmite de projetos legislativos e demais 

experiências em políticas públicas de comunicação48 

 

Quando da realização da Confecom, a presidência do FNDC estava com a FENAJ.  A 

representante do FNDC na Comissão Organizadora era a diretora executiva e conselheira do 

Conselho Regional de Psicologia, Roseli Goffman 

As propostas do Fórum Nacional pela Democratização (FNDC) para a Confecom 

foram aprovadas na XV plenária da organização, entre os dias 30 de julho à 1º de agosto, de 

2009,  no Rio de Janeiro.49 É importante frisar que algumas entidades, como a FENAJ, FITEL, 

a CUT e a ABEPEC, faziam parte do FNDC e, portanto, corroboraram com as propostas 

apresentadas pelo Fórum na Confecom. 

                                                 

48 Informações: www.fndc.org.br – acessado em 12 de outubro de 2014 

49 Resoluções da XV Plenária: http://www.fndc.org.br/plenarias/xv-plenaria-julho-2009/- acessado em 15 de 

outubro de 2014 

http://www.fndc.org.br/
http://www.fndc.org.br/plenarias/xv-plenaria-julho-2009/-


77 

Deste documento, publicado em outubro de 2009, foram produzidas mais de 50 

propostas, divididas nos três eixos da Conferência: produção de conteúdo, meios de distribuição 

e cidadania: direitos e deveres. Pela nossa sistematização, foram desenvolvidas 25 propostas 

que são ligadas, diretamente, ao sistema brasileiro de televisão, como nos mostra o Quadro IX. 

 

Quadro IX: Propostas do FNDC para o sistema de televisão na Confecom 

Eixos no texto Assunto  Propostas 
Produção de Conteúdo Produções regionais e conteúdo 

nacional 

Criação de políticas que viabilizem 

a distribuição das produções 

regionais, estimulando a 

pluralidade de expressão, com 

criação de cotas para o conteúdo 

brasileiro nas TVs abertas e nas 

TVs de acesso pago; 

Produção de Conteúdo Produções regionais e conteúdo 

nacional 

Aplicação dos dispositivos legais já 

existentes e imediata 

regulamentação dos artigos 220 e 

221 da Constituição 

Federal, que determinam a 

promoção da cultura nacional e 

regional; 

Produção de Conteúdo Regulamentação das verbas 

publicitárias 

Ampliação dos critérios para 

destinação de verbas 

governamentais em publicidade, 

com diversificação 

dos meios e inclusão de mídias 

alternativas. 

Produção de Conteúdo Fundo de financiamento Contrapartidas sociais pelos 

concessionários, como por 

exemplo a criação de um fundo de 

financiamento 

à radiodifusão pública, 

educativa/universitária 

e comunitária. 

Produção de Conteúdo Critérios para Concessões Prioridade de concessões de rádio e 

TV para as comunidades 

tradicionais (ciganos, indígena, 

quilombola, ribeirinhos, religiosos 

de matriz africana e outros). 

Produção de Conteúdo Fundo de financiamento Criação de um 

Fundo de Apoio à Radiodifusão 

Comunitária. 

Meios de Distribuição Marco Regulatório Reestruturação do sistema de 

comunicação no Brasil a partir da 

adoção de um novo marco 

regulatório; 

Meios de Distribuição Marco Regulatório Que o novo Marco Regulatório 

leve efetivamente à regulação da 

mídia, com mecanismos de 

controle, pela sociedade; 

Meios de Distribuição Marco Regulatório Marco Regulatório deve 

representar a atualização  e 

reformulação de Leis e 

normas existentes, além da 

formulação de novas, garantindo a 
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construçãoe consolidação de 

políticas públicas de comunicação 

voltadas ao interesse público e 

elaboradas conjuntamente com 

os movimentos sociais; 

Meios de Distribuição Sistema Brasileiro 

de Televisão Digital (SBTVD) 

 

Criação da Organização Nacional 

de Serviços 

Digitais (ONSD), administrada 

sob controle público. 

Meios de Distribuição Sistema Brasileiro 

de Televisão Digital (SBTVD) 

 

Definição de políticas 

claras para o incentivo à produção 

de semicondutores, inicialmente 

financiado pelos recursos do Fundo 

de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações 

(FUST). 

Meios de Distribuição Sistema Brasileiro 

de Televisão Digital (SBTVD) 

 

Articulação e ampliação dos 

programas governamentais 

relativos à inclusão digital, 

com universalização do acesso e 

construção de uma infra-estrutura 

pública de telecomunicações 

Meios de Distribuição Marco Regulatório Revisão dos 

conceitos dos sistemas de 

comunicação privado, público e 

estatal, considerando tal medida 

vital para viabilizar a participação 

pública emtodos eles, guardadas as 

sua especificidades. 

Meios de Distribuição Caráter Público da EBC Criação de conselhos de redação; 

produção e programação, com 

integrantes eleitos pelos seus pares 

e abertura para a participação 

da sociedade nas reuniões, com 

pautas e dias previamente 

divulgados, do Conselho Curador 

(CC) e adoção de consultas 

públicas como mecanismo 

de gestão. 

Meios de Distribuição Sistema Brasileiro 

de Televisão Digital (SBTVD) 

 

Adoção do conceito de rede pública 

e única e a oferta de um pacote de 

vídeo, dados e voz acessível às 

diferentes faixas da população. 

Cidadania: Direitos e deveres Conselho de Comunicação Social Redefinição do papel do Conselho 

Nacional de Comunicação Social, 

independente do Senado, com 

caráter deliberativo e autônomo; 

Cidadania: Direitos e deveres Renovação das concessões Apresentação por parte do 

concessionário e do Ministério, no 

ato de renovação, de levantamento, 

com resultados de pesquisa de 

opinião ou outros dispositivos, com 

a avaliação dos serviços prestados à 

comunidade, comprovando o 

atendimento dos compromissos 

firmados no ato da concessão, 

permissão ou autorização; 

Cidadania: Direitos e deveres Renovação das Concessões Comprovação do respeito às 

regulamentações das atividades 

profissionais envolvidas na cadeia 
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produtiva da radiodifusão, 

notadamente das profissões de 

jornalista e radialista; 

Cidadania: Direitos e deveres Renovação das Concessões Comprovação do cumprimento do 

tempo mínimo (5%) destinado à 

programação jornalística, como 

determina o item h do artigo 39 da 

Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, 

bem como a identificação dos 

profissionais responsáveis, com a 

apresentação dos respectivos 

registros legais, conforme previsto 

na Lei 5.250, de 09 de fevereiro de 

1967; 

Cidadania: Direitos e deveres Controle Social da mídia Criação de uma comissão no 

Ministério das Comunicações, com 

a presença de representantes da 

sociedade civil, para participar da 

avaliação das outorgas e, ainda, a 

obrigação os processos serem 

apreciados no Conselho de 

Comunicação Social quando de sua 

tramitação no Senado; 

Cidadania: Direitos e deveres Controle Social da mídia Inclusão, na estrutura das empresas 

de Rádio e TV, de mecanismos que 

estimulem e permitam o controle 

público sobre a programação, como 

conselhos com participação da 

sociedade, conselhos 

editorais e serviços de ouvidoria. 

Cidadania: Direitos e deveres Critérios para as concessões Propõe a estrita observância do 

decreto-lei 236/67 que estabelece, 

no artigo 12, limites à propriedade 

de concessões e permissões de 

empresas de radiodifusão, 

estabelecendo mecanismos que 

identifiquem os reais 

concessionários e permissionários; 

Cidadania: Direitos e deveres Controle social da mídia Criação de mecanismos de controle 

público, tais como conselhos de 

comunicação municipais e 

estaduais, agências reguladoras, 

ombudsman e Conselho Federal 

dos Jornalistas. 

Cidadania: Direitos e deveres Regulamentação publicidade 

infantil 

Medidas que proíbam a 

exposição da criança em 

publicidade dirigida ao público 

infantil. 

Cidadania: Direitos e deveres Valorização da cultura indígena e 

africana 

Propõe, como medida 

para a valorização do papel da 

população indígena e africana na 

formação da cultura e da nação 

brasileira, que se estabeleça um 

percentual da 

programação de todos os sistemas 

(público privado e estatal) para a 

veiculação 

de produção audiovisual que 

trata da história e cultura africana e 

indígena. 
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Fonte: Elaboração própria com dados obtidos no Caderno de Teses do FNDC 200950 

. 

 

INTERVOZES - Coletivo Brasil de Comunicação Social* 

 

O Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social foi criado no ano de 2004 é 

uma organização composta por ativistas e profissionais distribuídos em 15 estados brasileiros 

e no Distrito Federal, que trabalham pela efetivação do direito humano à comunicação no Brasil. 

O Intervozes tem como objetivos: 

 

a) buscar uma sociedade democrática, justa e libertária, construída por meio da 

autonomia, dignidade e participação de todos;  

b) lutar pelo fortalecimento da Esfera Pública, buscando fortalecer os indivíduos como 

atores sociais e promover a democracia participativa;  

c) atuar para a transformação do sistema de comunicação brasileiro, lutando pela 

democratização da comunicação e para que a comunicação se torne efetivamente um 

direito de todo ser humano;  

d) desenvolver pesquisas, estudos e conceitos de comunicação para subsidiar as 

práticas dos movimentos sociais e da defesa do direito à comunicação;  

e) disputar valores e pontos de vista, criando formas para difundir e potencializar 

valores humanistas dentro da esfera pública midiática;  

f) a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 

de outros valores universais.51 

 

O Coletivo é organizado a partir de uma estrutura que compreende: os associados, o 

Conselho Diretor, a Coordenação Executiva, o Conselho Fiscal e os Núcleos de Trabalho. O 

representante do Coletivo Intervozes na Comissão Organizadora foi o jornalista e integrante do 

Conselho Diretor da organização, Jonas Valente. 

O Intervozes organizou um caderno de contribuições com as propostas prioritárias 

para a Confecom, a partir dos eixos temáticos da Conferência: produção de conteúdo, meios de 

distribuição e cidadania: direito e deveres, sintetizadas em 14 pontos. As propostas organizadas 

pelo Intervozes para o sistema de televisão no Brasil estão divididas nesses três eixos, com 

destaque, no eixo “meios de distribuição”, como nos mostra Quadro X. 

 

Quadro X: Propostas do Intervozes para o sistema de televisão na Confecom 

Eixo do texto Assunto Propostas 

Produção de Conteúdo Conteúdo educativo Canais de Rádio e Tv devem 

implementar as finalidades 

educativas, culturais, informativas 

                                                 

50 Propostas do FNDC para 1º Confecom, disponível em: fndc.org.br/download/propostas-do-

fndc...confecom/.../folder-fndc.pdf  - acessado em 16 de novembro de 2014 
51 Com informações: http://www.intervozes.org.br/ - acessado no dia 10 de outubro de 2014 

http://www.intervozes.org.br/
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e artísticas previstas na 

Constituição Federal, devendo 

reservar no mínimo 10% das horas 

veiculadas semanalmente a cada 

uma destas 

Produção de Conteúdo Conteúdo regional Respeito aos patamares mínimos de 

30% de conteúdos regionais e de 

produções independentes na oferta 

a uma determinada área, 

respeitando-se as diferenças de 

abrangência das emissoras (local, 

estadual e nacional) e de perfil 

(pública, privada, aberta, fechada) 

Produção de Conteúdo TV por assinatura – conteúdo 

nacional 

Na TV por assinatura, deve-se 

garantir que pelo menos 50% dos 

canais de todos os pacotes sejam 

nacionais, e que 50% dos canais 

ocupados majoritariamente por 

conteúdo qualificado tenham 50% 

do conteúdo produzido no Brasil, 

sendo pelo menos metade realizada 

por produtores independentes. 

 

Meios de Distribuição 

 

Fundos Nacionais e Estaduais de 

Comunicação Pública 

Criação dos Fundos Nacional e 

Estaduais de Comunicação Pública, 

formados (1)  pela Contribuição 

que cria a EBC, a partir do 

direcionamento de recursos do 

Fistel (Fundo de Fiscalização das 

Telecomunicações); (2) por verbas 

do orçamento público em âmbito 

federal e estadual; (3) por recursos 

advindos de Contribuição de 

Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE); (4) por 

impostos progressivos embutidos 

no preço de venda dos aparelhos de 

rádio e televisão, com isenção para 

aparelhos de TV até 29’’; e (5) por 

doações de pessoas físicas e 

jurídicas. 

 

Meios de Distribuição Critérios de renovação e outorga 

para Rádio e TV; 

Alterar os critérios para outorga e 

renovação de concessões e 

permissões de rádio e televisão, 

acabando com o componente 

econômico da licitação, abrindo os 

processos de renovação para 

possíveis concorrentes e 

estabelecendo como referência a 

análise de projetos de programação 

e outros critérios 

como:1)contribuição para maior 

diversidade na oferta, considerando 

o conjunto do 

sistema;2)contribuição para a 

complementaridade entre os 

sistemas público, privado e estatal; 

3)fortalecimento da produção 

cultural local e independente  e a 
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ampliação de empregos diretos;4) a 

maior oferta de tempo gratuito 

disponibilizado para organizações 

sociais (direito de antena). 

 

Meios de Distribuição Transferência de outorga e 

sublocação de programação 

Assegurar a proibição a qualquer 

tipo de sublocação de espaço da 

programação, como 

arrendamentos, bem como à 

transferência direta de outorgas. 

Meios de Distribuição Regulamentação de preceitos 

constitucionais 

Fazer valer o Artigo 54 da 

Constituição Federal, vedando a 

possibilidade de políticos eleitos 

para cargos públicos poderem deter 

ou participar do quadro acionário 

de uma rádio ou TV. 

 

Meios de Distribuição Regulamentação de preceitos 

constitucionais 

Regulamentação do Artigo 223 da 

Constituição Federal, com a 

alocação de 40% do espectro para 

emissoras públicas, 40% para as 

emissoras privadas, divididos entre 

comerciais e sem fins lucrativos, e 

20% para as emissoras estatais. 

 

Meios de Distribuição Regulamentação de preceitos 

constitucionais 

Regulamentar a proibição a 

monopólios e oligopólios, prevista 

no Artigo 220 da Constituição 

Federal, constituindo mecanismos 

para evitar a concentração 

horizontal (um grupo deter várias 

operadoras da mesma plataforma), 

vertical (um grupo controlar várias 

etapas da cadeia – produção, 

programação, empacotamento, 

distribuição) ou cruzada. 

 

Meios de Distribuição Regulamentação das verbas 

publicitárias 

Definição de critérios legais para 

publicidade oficial. Reserva de no 

mínimo 20% das verbas de 

publicidade oficial para veículos de 

baixa circulação, alternativos e 

livres. 

 

Meios de Distribuição Regulamentação da 

multiprogramação na TV e rádio 

digital 

Na TV e rádio digitais, o modelo de 

outorga deve garantir ao 

concessionário somente o espaço 

no espectro necessário à prestação 

do serviço específico pleiteado, 

sendo vedada a multiprogramação 

pelos concessionários. O uso do 

espectro para serviços adicionais 

deve ser permitido apenas quando 

diretamente conexos à 

programação, sujeitando-os à 

taxação, cujos recursos serão 

destinados ao Fundo Nacional de 

Comunicação Pública. 
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Meios de Distribuição Controle social nas mídias publicas Instituir, nos veículos pertencentes 

ao Sistema Público de 

Comunicação, conselhos em todos 

os organismos mantenedores de 

mídias públicas, com prerrogativa 

de definir as diretrizes relativas às 

atividades da corporação e 

acompanhar a sua implementação. 

Meios de Distribuição Criação do Conselho Nacional de 

Comunicação 

Criação do Conselho Nacional de 

Comunicação (que pode ser 

complementar, mas não se 

confunde com o Conselho de 

Comunicação Social auxiliar do 

Congresso Nacional), aberto à 

participação popular em suas 

diversas instâncias e sujeito a 

exigências rigorosas de 

transparência. 

 

Meios de Distribuição Composição do Conselho Nacional 

de Comunicação 

Sua composição deveria seguir o 

exemplo do Conselho Nacional de 

Saúde, reservando 50% das 

cadeiras a representantes dos 

usuários, 25% aos trabalhadores do 

setor e 25% aos prestadores de 

serviços (sejam eles entes estatais, 

empresariais ou sem finalidades 

lucrativas). 

 

Meios de Distribuição Finalidade do Conselho Este órgão seria responsável pela 

regulamentação específica, 

regulação, processamento das 

outorgas relativas aos diversos 

serviços, fiscalização e pelas ações 

de fomento referentes ao setor, 

contemplando os serviços, a infra-

estrutura e o conteúdo 

Cidadania: Direitos e Deveres Regulamentação de conteúdo Instituir normas e mecanismos para 

assegurar que os meios de 

comunicação: i) garantam aos 

diferentes gêneros, raças e etnias, 

orientações sexuais e classes 

sociais que compõem o contingente 

populacional brasileiro espaço 

coerente com a dimensão de sua 

representação na sociedade; ii) 

realizem programação de qualidade 

voltada para o público infantil e 

infanto-juvenil, não explorem a 

imagem de crianças e adolescente e 

não veiculem publicidade que vise 

à sedução do público infantil; iii) 

abram espaços para manifestação 

de partidos políticos, sindicatos, 

organizações da sociedade civil e 

movimentos sociais do campo e da 

cidade (direito de antena); iv) 

garantam todas as condições para 

acessibilidade das pessoas com 
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deficiência aos serviços de 

radiodifusão 

 

Cidadania: Direitos e Deveres Regulamentação de conteúdo Definição de mecanismos de defesa 

do público sobre programação que 

viole seus direitos, implantando 

uma procuradoria dos usuários dos 

serviços de comunicações ligada ao 

Ministério Público Federal, bem 

como uma comissão para combate 

e reparação de violações dos 

direitos humanos na mídia 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos no Caderno de Teses do Intervozes 200952 

 

A participação do Intervozes na Comissão Organizadora merece um destaque 

especial. Para garantir a participação do Laboratório de Políticas de Comunicação e do 

Movimento Negro Unificado na Comissão Organizadora, o coletivo abriu mão das suas duas 

suplências, assim o Lapcom e o MNU passaram a participar da CON, sem direito a voto.  

 

LaPCom - Laboratório de Políticas de Comunicação UNB 

 

O Laboratório de Políticas de Comunicação (LaPCom) é um Grupo de Pesquisa, 

com suas atividades iniciadas em 1991. O LaPCom tem como eixo central da sua pesquisa a 

discussão sobre “Bases Normativas de um Novo Modelo Institucional para a Comunicação 

Brasileira", além de atuar de forma direta com os movimentos pela democratização das 

comunicações.53 

O representante do LaPCom na Comissão Organizadora foi o Professor Fernando 

Oliveira Paulino. O LaPCom produziu um documento de orientação para a Confecom, já 

divididos nos três eixos da Confecom. O Quadro XI mostra as propostas do Lapcom para a 

televisão no Brasil. 

 

Quadro XI: Propostas do LAPCOM para o sistema de televisão na Confecom 

Eixo do texto Assunto Propostas 

Cidadania: Direitos e deveres Revisão Constitucional Eliminar a divisão normativa entre 

os conceitos de telecomunicações e 

de radiodifusão, introduzida, em 

1995, no Artigo 21 da Constituição 

Federal 

                                                 

52 Propostas do Intervozes para 1º Confecom, disponível em: http://intervozes.org.br/intervozes-lanca-propostas-

para-a-i-conferencia-nacional-de-comunicacao/ - acessado dia 18 de novembro de 2014 

 
53 Informações: http://www.lapcom.unb.br/index.php/apresentacao-sp-116189431 - acessado no dia 12 de outubro 

de 2014 

http://intervozes.org.br/intervozes-lanca-propostas-para-a-i-conferencia-nacional-de-comunicacao/
http://intervozes.org.br/intervozes-lanca-propostas-para-a-i-conferencia-nacional-de-comunicacao/
http://www.lapcom.unb.br/index.php/apresentacao-sp-116189431


85 

Cidadania: Direitos e deveres Revisão Constitucional Revisar o Capítulo da 

Comunicação Social da 

Constituição Federal - artigos 220 a 

224, pondo fim à dispersão 

conceitual e às distorções 

normativa; 

Cidadania: Direitos e deveres Marco Regulatório Dotar o Brasil de um novo modelo 

institucional para as comunicações, 

nascido das discussões da 1ª 

CONFECOM e base de uma nova 

política pública e de um novo 

marco regulatório para o setor; 

Cidadania: Direitos e deveres Órgão regulador Dotar o Brasil de um organismo 

executivo convergente, 

responsável pela discussão e 

elaboração de políticas públicas 

para as comunicações, fundindo os 

Ministérios da Comunicação e 

Cultura; 

Cidadania: Direitos e deveres Agência Reguladora Dotar o Brasil de uma agência 

reguladora autônoma para as 

comunicações, em seu sentido 

convergente, incluindo 

telecomunicações e a atividade 

audiovisual, que seja amplamente 

permeável à participação da 

sociedade em sua gestão; 

Cidadania: Direitos e deveres Conselho Nacional de 

Comunicação Social 

Transformação do Conselho 

Nacional de Comunicação, hoje 

previsto no Artigo 224 da 

Constituição Federal, como órgão 

auxiliar do Congresso Nacional, 

em um Conselho autônomo, 

descentralizado, nos moldes do 

Conselho Nacional de saúde,como 

canal privilegiado de participação 

da sociedade na discussão e 

formulação das políticas setoriais, 

cabeça do sistema de participação 

que terá nos conselhos municipais, 

estaduais e distrital os instrumentos 

descentralizados de ação, 

responsáveis pelo planejamento e 

execução das Conferências 

Municipais, Estaduais e Nacional 

de Comunicação, a cada dois anos 

Cidadania: Direitos e deveres Mudança de conceito Nova redação para o Artigo 223, 

eliminando-se a divisão em 

sistemas público, privado e estatal, 

tratando-se toda a radiodifusão 

sonora de sons e imagens como 

serviço público, conforme as 

conceituações que se seguem:   

 

     a) serviço público de 

radiodifusão sonora e de sons e 

imagens com finalidade comercial 

e lucrativa, que será explorado 

mediante outorgas de concessão e 

permissão. 
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     b) serviço público de 

radiodifusão sonora e de sons e 

imagens sem finalidades 

comerciais e lucrativas, prestado 

tanto por entes estatais - federais, 

estaduais ou municipais -, quanto 

por entes privados, mediante 

outorgas de permissão e concessão; 

Cidadania: Direitos e deveres Radiodifusão comercial Já  no que toca à radiodifusão 

sonora e de sons e imagens, 

comercial e com finalidade 

lucrativa, a lei disciplinará o 

cumprimento dos dispositivos 

contidos nos Artigos 220 e 221 da 

Constituição Federal, e demais 

cláusulas de obrigações contratuais 

de direitos e deveres, entre elas 

necessariamente as que tratem de 

propriedade cruzada e de defesa da 

concorrência, além de, no caso da 

televisão, da multiprogramação e 

recursos técnicos e comerciais 

associados às transmissões digitai 

Cidadania: Direitos e deveres Radiodifusão comunitária No caso das emissoras 

comunitárias, tornar-se-á 

necessária a revogação da Lei nº 

9.612/1998, adotando-se, no bojo 

da nova legislação convergente, 

uma nova regulamentação para a 

radiodifusão comunitária, sem, por 

exemplo, as restrições de potência 

de emissão e formação de rede, 

como as que existem hoje para a 

radiodifusão comunitária sonora, e 

com a adoção de uma 

regulamentação para a radiodifusão 

comunitária sonora e de sons e 

imagens. 

Cidadania: Direitos e deveres Mudança constitucional Eliminar os parágrafos 1º a 5º do 

artigo 223 da Constituição para 

impedir a segurança jurídica aos 

radiodifusores 

Cidadania: Direitos e deveres Renovação ou autorização de 

concessões de rádio e TV 

Submeter o rádio e a televisão 

abertos, que devem continuar a ser 

prestados em regime público, a 

claros requisitos contratuais, e à 

regulação e à fiscalização por parte 

da agência reguladora, tanto no que 

se refere às concessões de outorgas 

quanto no que se refere ao conteúdo 

divulgado 

Cidadania: Direitos e deveres Critérios para concessão Fazer valer a proibição 

constitucional de parlamentares na 

propriedade, controle e direção de 

empresas de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens; estender essa 

proibição a detentores de mandatos 

eletivo de qualquer natureza. 
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Meios de Distribuição TV por assinatura Estabelecer uma Política de 

Massificação da Televisão por 

Assinatura, tendo por base a 

unificação da regulamentação da 

televisão por assinatura, tratando-a 

como um único serviço, e não mais 

como diferentes serviços 

regulamentados conforme a 

tecnologia de transmissão, 

preservados dispositivos centrais 

da Lei nº 8.977/95, a Lei de TV a 

Cabo – que deverá ser revogada -, 

como o conceito de rede única e 

pública, neutra e desagregada, e os 

canais de acesso público – 

legislativos, comunitários, 

universitários e educativo-

culturais. 

Meios de Distribuição TV por assinatura Estabelecer, no menor tempo 

possível, um novo plano de 

outorgas para a televisão por 

assinatura, capaz de levá-la 

progressivamente a todos os 

municípios brasileiros. 

Meios de Distribuição Princípios constitucionais Submeter todos os distribuidores 

de conteúdo audiovisual, 

independentemente das tecnologias 

utilizadas, aos princípios 

enunciados no artigo 221 da 

Constituição 

Produção de conteúdo Cotas para conteúdos Implementar política de cotas que 

garanta a distribuição de conteúdo 

nacional independente na televisão 

aberta, por assinatura, e em modos 

pay-per-view e vídeo sob demanda. 

Produção de conteúdo Fomento Manter políticas de fomento para a 

produção audiovisual nacional 

independente. 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos no caderno de Teses do LAPCOM 200954 

 

Movimento Negro Unificado (MNU) 

 

O Movimento Negro Unificado contra discriminação racial foi criado em 1978, 

“com ato público em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, em protesto contra as 

manifestações de racismo: O Assassinato de Robson Silveira da Luz, por policiais, dentro do 

distrito de Guaianazes – Capital” e define como seu principal objetivo “o combate de todas as 

                                                 

54 Propostas do LAPCOM para a 1ª Confecom, disponível em: http://www.lapcom.unb.br/index.php/eventos/73-

propostas-do-lapcom-para-a-1o-conferencia-nacional-de-comunicacao - acessado em 25 de novembro de 2015 

 

http://www.lapcom.unb.br/index.php/eventos/73-propostas-do-lapcom-para-a-1o-conferencia-nacional-de-comunicacao
http://www.lapcom.unb.br/index.php/eventos/73-propostas-do-lapcom-para-a-1o-conferencia-nacional-de-comunicacao
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manifestações preconceituosas e discriminatórias praticadas contra africanos em África ou em 

diáspora”.55 

A representante do MNU na suplência da Comissão Organizadora foi  Jacira da 

Silva, representante do movimento no Distrito Federal. 

Ao longo de 2009, o MNU e outras 29 entidades se organizaram em torno de uma 

mobilização da população negra e das questões raciais na Confecom.  Com uma articulação 

denominada “Enegrecer a Confecom”, os movimentos tiraram como base “diretrizes mínimas 

para que o Brasil efetive a promoção da igualdade racial no campo da comunicação, entendendo 

que, sem a inclusão racial no âmbito da comunicação a democratização desse setor estaria 

irreversivelmente comprometida” (BIZERRA, 2014, p .179). As propostas oriundas dessa 

articulação, para o sistema de televisão brasileira, estão sistematizadas no Quadro XII. 

 

Quadro XII: Propostas do MNU para o sistema de televisão na Confecom 

Eixo do texto Assunto Propostas 

Cidadania: Direitos e Deveres Cotas de participação Inclusão, por parte de entidades da 

administração pública direta, 

autárquica ou fundacional, empresas 

públicas, sociedades de economia 

mista e privadas, cláusulas de 

participação de artistas em proporção 

não inferior a 50% de negros/negras 

do número total de artistas e 

figurantes, nos contratos de 

realização de filmes, programas, 

propagandas, telenovelas, peças 

teatrais ou quaisquer outros meio de 

comunicação de caráter publicitário 

Meios de Distribuição Renovação de Concessão Que a renovação das concessões 

tenha como um dos critérios as 

questões de gênero, faixa etária, 

diversidade sexual, étnico-raciais 

Meios de Distribuição Concessão Garantia de concessões para 

comunidades tradicionais, com 

recorte para matriz africana 

                                                 

55Disponível em: http://mnu.blogspot.com.br/ - acessado no dia 12 de outubro de 2014 

http://mnu.blogspot.com.br/


89 

Produção de Conteúdo Cotas para conteúdo Percentual nos sistema públicos, 

privados e estatal – para programas 

que tratem da história da África e da 

população de origem africana e 

indígena no Brasil, considerando a lei 

10.639; 

Cidadania: Direito e Deveres Participação social Participação do movimento negro e 

indígena organizado no Conselho de 

Comunicação Social e demais órgãos 

de regulação 

Cidadania: Direito e deveres Regulamentação Criação de penalidades específicas 

para combater o racismo e todas as 

demais formas de discriminação e 

exclusão nos meios de comunicação 

Cidadania: Direito e deveres Fundo de financiamento Garantia de recursos de recorte racial 

no Fundo de Universalização das 

Telecomunicações (Fust) para a 

realização de projetos na área de 

tecnologia da informação e 

comunicação para a juventude negra 

Meios de Distribuição Censo populacional Realização de censo étnico-racial, de 

gênero e orientação sexual nos 

veículos de telecomunicação e de 

comunicação (públicos, educativos, 

privados e educativos) 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em Bizerra (2014) 

 

3.1.2 Poder Público 

Na composição das representações do Poder Público estavam presentes os 

Ministérios da Comunicação, Cultura, Educação, Justiça e Ciência e Tecnologias, além das 

representações da Casa Civil e Secretaria de Comunicação da Presidência da República e da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Esse segmento foi responsável pela organização e realização da Conferência, desde 

a mediação das negociações que construíram os seus contornos, passando pela logística do 

evento até a sistematização dos resultados. 

O Ministério das Comunicações foi o organismo responsável pela realização da 1º 

Conferência Nacional de Comunicação e presidiu a Comissão Organizadora da Confecom, 

através do  advogado Marcelo Bechara. 
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A Secretaria Geral da Presidência foi representada na Comissão Organizadora pelo 

Secretário Nacional de Articulação Nacional, Gerson Luiz de Almeida Silva e a Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República pelo seu secretário executivo, o jornalista 

Ottoni Guimarães Fernandes Junior.  

O Ministério da Cultura, que desde 2007 se mostrou um importante espaço de 

articulação do movimento de comunicação já no I Fórum de TVs Públicas realizado pelo então 

ministro Gilberto Gil, foi representado na Comissão Organizadora pelo coordenador-geral de 

TV e Plataformas Digitais, Octavio Penna Pieranti. 

O Ministério da Ciência e Tecnologia foi representado pelo Secretário de Política 

de Informática do Ministério, Augusto César Gadelha e o Ministério da Educação pelo então 

diretor de infraestrutura em tecnologia educacional, José Guilherme Moreira Ribeiro. 

A Casa Civil foi representada pelo assessor especial para políticas de comunicação, 

Anderson Barbosa Filho e o Ministério da Justiça pelo Secretário de Assuntos Legislativos, 

Pedro Vieira Abramovay. 

Já a indicação do representante do Senado Federal e da Câmara dos Deputados se 

deu de forma diferente dos demais espaços do Poder Público. 

De acordo com a Portaria nº 185, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados 

poderiam indicar, cada um, dois titulares e quatro suplentes, entretanto, os representantes do 

Senado Federal e da Câmara dos Deputados tinham a sua participação limitada à colaboração, 

sem direito a voto. 

Os dois representantes do Senado Federal na Comissão Organizadora da 1º 

Confecom foram o Senador Fernando de Souza Flexa Ribeiro (PSDB/PA) e Wellington 

Salgado de Oliveira (PMDB-MG). O senador Wellington Salgado, além de se configurar entre 

os dez parlamentares com maior número de concessões de empresas de radiodifusão, através 

de dados levantados pelo Laboratório de Políticas Públicas da Universidade de Brasília56, era 

também o suplente do então senador e Ministro de Comunicação, Hélio Costa. 

A Câmara dos Deputados, que poderia indicar dois deputados, ao contrário disso, 

indicou somente um: o Deputado Federal Paulo Bornhausen (DEM-SC), que além de fazer 

parte do setor de radiodifusão em Santa Catarina, ocupou o espaço da Deputada Federal Luiza 

Erundina (PSB/SP), ligada à pauta pela democratização das comunicações no Brasil. 

                                                 

56 Levantamento do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília (Lapcom) publicado 

pelo Observatório do Direito à Comunicação mostrou que na atual legislatura há 14 senadores concessionários 

de radiodifusão apenas na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT). 

Disponível em: http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=22675 – acesso em 10 de maio de 2015 

https://www.linkedin.com/title/diretor-de-infraestrutura-em-tecnologia-educacional?trk=pprofile_title
http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=22675
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3.2 Propostas aprovadas e rejeitadas para o sistema de Televisão na 1º CONFECOM57 

 

Como já mostramos, as propostas aprovadas pela Confecom tiveram dois processos 

distintos: o primeiro que se daria nos Grupos de Trabalho e o segundo na Plenária final. 

Das 74 propostas aprovadas nos Grupos de trabalho, com 80% de adesão nos grupos 

de trabalho, 15 propostas incidem no sistema brasileiro de televisão, como nos mostra o Quadro 

XVIII. Nessa primeira sistematização merecem destaque para a proposta nº 79, que propõe a 

regulamentação de um fundo de financiamento para a comunicação comunitária através do 

FUST, de orçamento da União e de taxação dos serviços de telecomunicações e regulamenta 

publicidade governamental para os meios comunitários; a proposta nº 768, que defende a 

inclusão de canais comunitários na TV digital; a proposta nº 63, que determina a inclusão de 

canais públicos (comunitários, universitários, legislativos e executivo-culturais) na TV aberta; 

a proposta nº  485,  que defende a complementariedade de sistemas dos meios de comunicação  

a partir da composição de 40% para o campo público, 40% para a iniciativa privada e 20% para 

as emissoras estatais e a PL 506, pela  defesa da implantação de canais públicos e comunitários 

na plataforma da TV Digital. 

 

Quadro XVIII: Propostas aprovadas para o sistema de televisão com 80% de consenso 

nos GTs 

Grupo Tema Propostas 

GT 4 

Produção de Conteúdo/ Tema: 

Conteúdo nacional 

Conteúdo nacional 584 e 614 

GT 5 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

Tema: Rádios e TVs Comunitárias 

TVs e Rádios Comunitárias 719, 735 e 775 

GT 7 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

 

Televisão aberta 63 

GT 10 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

Órgãos Reguladores 888 

                                                 

57Toda a proposta de sistematização das propostas aprovadas e rejeitadas na Conferência foi realizada a partir  do 

Caderno da 1ª Conferência Nacional de Comunicação. Ministério das Comunicações. FGV Projetos, 10 de junho 

de 2010 e do artigo do Professor Marcos Dantas:  Resultados da 1º CONFECOM: Uma avaliação preliminar, 

apresentado no XVIII Encontro da Compós. PUC-MG, Belo Horizonte, 2010. 
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GT 10 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

 

Aspectos federativos 464 

GT 10 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

 

Administração do espectro 485 

GT 10 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

Marco Legal e Regulatório 506 

GT 10 

Eixo Temático: Cidadania: 

Direitos e Deveres 

 

Participação social na 

Comunicação 

392 e 665 

GT 10 

Eixo Temático: Cidadania: 

Direitos e Deveres 

 

Liberdade de expressão 465 

GT 14 

Eixo Temático: Cidadania: 

Direitos e Deveres 

 

Inclusão Social 243 e 269 

Elaboração própria. Fonte: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

Por aclamação, foram aprovadas 495 propostas em todos os Grupos de Trabalho. 

Entre os GT 1 a 4  (produção de conteúdo) 36  resoluções que incidem sobre o sistema brasileiro 

de televisão tiveram resultados positivo nos debates.  

O Quadro XIV mostra o quantitativo de propostas aprovadas, entre elas,  a definição 

de cotas para produção de conteúdo sobre raça, gênero e orientação sexual (proposta nº 513), a 

garantia de 50% de conteúdo nacional para TV por assinatura (proposta nº 516), incentivos de 

novos formatos de conteúdo para TV Digital (proposta nº 587), reserva de 10% de conteúdo 

educativo, culturais, artísticas e informativas para as emissoras de TV aberta e por assinatura 

(proposta nº 521), aferição do cumprimento do artigo 221 da Constituição Federal nas 

renovações de concessão ou permissão de prestação de serviço (proposta nº 530) e proibição 

do controle por determinado grupo econômico de mais que 20% e de programação e 

distribuição das seguintes plataformas: TV a cabo, DTH, MMDS, televisão pelo celular, IPTV 

( proposta nº 685). 

 

Quadro XIV: Propostas aprovadas por aclamação nos GTs “Produção de Conteúdo”  

Grupo Tema Propostas  

GT 1 

Eixo Temático: Produção de 

Conteúdo 

Garantia de Distribuição 513, 510, 520, 532, 722, 540, 544, 

556, 562, 570, 581, 377, 384, 608, 

587, 592 e 623 

 

GT 2 Incentivo 266, 291, 339, 400, 403, 516, 51 e 

530 
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Eixo Temático: Produção de 

Conteúdo 

GT 4 

Eixo Temático: Produção de 

Conteúdo 

Conteúdo Nacional 516, 51, 530, 521, 530, 565, 629 e 

652. 

GT 4 

Eixo Temático: Produção de 

Conteúdo 

Propriedade das entidades 

produtoras de conteúdo 

685, 799 e 803 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

Nos grupos de trabalho 5 a 10 (meios de distribuição) foram aprovadas 61 

resoluções para o sistema brasileiro de televisão, como nos mostra o Quadro XV. 

No debate sobre “TVs e rádios comunitárias”, a participação das TVs Comunitárias 

no Canal da Cidadania teve um destaque especial (proposta nº 803). Na discussão sobre TV por 

assinatura, a proposta da Telebrasil sobre o fim da regulamentação da televisão por assinatura 

por tecnologia, com uniformização de direitos e obrigações entre prestadores que ofereçam 

serviços similares, independentemente da tecnologia empregada (proposta nº 69) e a proposta 

defendida pela ABRA sobre a distribuição de conteúdos brasileiros para a TV por assinatura,  

com garantia de 50% da grade não obrigatória e a proibição do controle por determinado grupo 

econômico, de mais de 25% (vinte e cinco por cento) da grade de programação de toda e 

qualquer plataforma (proposta nº 72) foram aprovadas por consenso. 

No GT 6 foi aprovada a proposta nº 676, em apoio ao programa governamental para 

o desenvolvimento de uma infraestrutura de rede de banda larga universal para acesso à Internet 

e canal de retorno de TV Digital. A regulamentação da publicidade e os critérios para a 

renovação e concessão de outorgas também foram incluídos nas resoluções aprovadas neste 

GT, como a proibição de destinação de mais 50% de verbas publicitárias, pública ou privada 

para uma emissora de radiodifusão, incluindo propriedades cruzadas ou participações 

societárias (Propostas nº 96 e 303), regulação de critérios para a publicidade governamental 

(propostas nº 106 e 107), acesso público aos dados oficiais sobre as concessões de rádio e TV 

existentes em funcionamento e em de tramitação no Ministério das Comunicações (propostas 

nº 129, 146, 191e 898) comprovação do atendimento dos compromissos firmados no ato da 

concessão, da permissão ou da autorização e estabelecimento de penalidades e critérios para 

cassação das outorgas em caso de descumprimento  ( propostas nº 156, 165 e 169), restrições à 

propriedade cruzada; à formação de cadeias de valor verticalizadas e de monopólios e 

oligopólios no setor (propostas nº 277 e PL 303), proporcionalidade nas concessões para a 

radiodifusão, de acordo com o princípio constitucional da complementaridade entre sistemas 

privado, público e estatal. 
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Em relação aos meios de comunicação públicos foram aprovadas o fortalecimento 

das TV públicas estaduais (TVE e Funtelpa: propostas nº 31 e 40), instauração do Operador 

Nacional de Rede Digital Pública a ser gerido pela EBC  proposta nº 37), a construção de Plano 

Nacional de Universalização do Sinal das Emissoras Públicas e Estatais, com um operador de 

rede  proposta nº  62) ampliação dos mecanismos de participação social da EBC e demais 

emissoras públicas (propostas nº 41,48, 65 e 894), regulamentação da Rede da Cidadania 

Digital prevista no decreto 5820/2006 (proposta nº 103). 

No GT que discutiu tributação dos meios de distribuição, a Criação de Fundo 

Estadual destinado à sustentação das rádios, TV e jornais comunitários e a abertura de 

financiamento pelos Bancos Públicos (proposta nº 74) e a redução dos impostos dos serviços 

de assinatura da Telecom (proposta nº 68), foram as duas propostas aprovadas por consenso 

sobre o sistema de televisão. 

Sobre financiamento, os delegados da Confecom aprovaram a utilização de recursos 

do FUST para de universalização e acesso às telecomunicações: tecnologias de voz, dados e 

Internet, como SMP e SCM (proposta nº 78) e a criação de um fundo de financiamento estatal 

para as mídias comunitárias, universitárias,  livres e alternativas (propostas nº 82,  86, 87 e 89). 

Em relação ao marco regulatório dos meios de comunicação, entre outras 

resoluções, foram aprovadas a proposta que defende a inclusão do direito humano À 

comunicação, através do acesso universal aos meios de comunicação, na Constituição 

(propostas nº 630 e 635), regulamentação do direito de resposta (proposta nº 638). 

 

Quadro XV: Propostas aprovadas por aclamação nos GTs “Meios de Distribuição”  

Grupo Tema Propostas  

GT 5 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

 

Tema: Rádios e TVs comunitárias 799, 803 e 812 

GT 7 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

Tema: Televisão Aberta 

 

Tema: Televisão Aberta 58 

GT 7 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

Tema: TV por assinatura 

Tema: TV por assinatura 67, 69 e 72 

GT 6 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

 

Tema: Banda Larga 676 

GT 6 Tema: Publicidade 96, 99, 106 e  107 
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Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

Tema: Publicidade 

GT 8 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

Tema: Sistema de outorgas 

Tema: Sistema de outorgas 129, 146, 191,  898, 156, 160, 165, 

169, 172, 194, 173, 208 e 219 

GT 8 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

Tema: Fiscalização 

Tema: Fiscalização 233, 248 e 256 

GT 8 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

Tema: Propriedade das entidades 

distribuidoras de conteúdo 

277,292, 303 

GT 9 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

Tema: Sistemas público, privado e 

estatal 

Tema: Sistemas público, privado e 

estatal 

31, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 48, 45, 

46, 51, 57, 59, 62, 65, 103 e 894. 

GT 9 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

 

Tema: Tributação 74 e 68 

GT 9 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

 

Tema: Financiamento 78, 82, 86, 87 e 89 

GT 10 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

 

Tema: Marco Legal e Regulatório 630, 635, 638, 640 e 641 

GT 10 

Eixo Temático: Meios de 

Distribuição 

 

Tema: Administração do espectro 653 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

No terceiro eixo “cidadania: direito e deveres” foram aprovadas 62 propostas nos 

Grupos de Trabalho para o sistema de televisão no Brasil, como nos mostra o Quadro XVI.  

Nesse eixo, é interessante registramos o grau de repetição do conteúdo das 

propostas. Para termos um exemplo, no GT 15, sobre o tema “respeito e promoção das 

diversidades cultural, religiosa, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual”, foram 

aprovadas 19 propostas com praticamente a mesma redação, só mudando o público: 

mecanismos e legislação de fomento à produção e veiculação de conteúdos sobre a diversidade 

de gênero, étnico-racial, orientação sexual, população LGBTT, idosos, direitos humanos e 

juventude. 

Merecem destaque as propostas aprovadas em relação ao estímulo à criação de 

emissoras comunitárias (propostas nº 340 e 379) no GT 11 com o tema “democratização das 

comunicações”, e, ainda no GT 11, com o tema “participação social”, a aprovação da redação 
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da Telebrasil sobre a promoção de uma legislação que estimule a prestação de serviços 

integrados de comunicações, assegurando o papel regulador do Estado, por meio de uma 

agência estruturada para atuar em um ambiente convergente (proposta nº 405). 

  No GT 12, temos como destaque a proposta nº 419, que definia a integração das 

redes da América do Sul, por meio da articulação de rádios e TVs públicas e comunitárias do 

Brasil com rádios e TVs públicas e comunitárias nacionais e regionais das Américas e Caribe e 

a proposta nº 657, em relação a criação de criação de canais específicos que priorizem a 

educação, cultura e cidadania na TV Digital. 

No GT 13, importantes propostas foram aprovadas sobre a classificação indicativa, 

entre elas a garantia do cumprimento da política de classificação indicativa em todas as regiões 

do país e expansão para as emissoras de TV por assinatura (proposta nº 164) e a aprovação do 

Conselho Nacional de Comunicação (proposta nº 195) no tema “Órgãos reguladores”. 

O GT 14 aprovou uma proposta que incide no sistema de televisão: políticas que 

estimulem a universalização do acesso aos aparelhos receptores para a migração digital 

(proposta nº 213). 

No GT 15, além das propostas sobre fomento à veiculação de programas com 

recortes de público específicos, temos o destaque para a resolução que aponta a priorização da 

programação da TV pública, com ênfase na educação, na cultura e na formação, respeitando a 

diversidade de pensamentos, crenças, etnias e gêneros (proposta nº 863), a preservação da 

laicidade do Estado, proibindo a concessão de radiodifusão para religiões (proposta nº 890) e  

mecanismos para normatização e regulação dos conteúdos veiculados pelos meios de 

comunicação e responsabilização, na perspectiva de evitar as práticas discriminatórias e a 

violação dos direitos humanos (proposta nº 808). 

 

Quadro XVI: Propostas aprovadas por aclamação nos GTs “Cidadania: Direito e 

Deveres”  

Grupo Tema Propostas  

GT 11 

Eixo Temático: Cidadania – 

direito e deveres 

Tema: Democratização da 

Comunicação 

340 e 379 

GT 11 

Eixo Temático: Cidadania – 

direito e deveres 

Tema: Participação social 408 e 419 

GT 12 

Eixo Temático: Cidadania – 

direito e deveres 

Soberania Nacional 405 

GT 12 

Eixo Temático: Cidadania – 

direito e deveres 

Tema: Acesso à cultura e à 

educação 

657 
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GT 13 

Eixo Temático: Cidadania – 

direito e deveres 

Tema: Classificação indicativa 148, 158, 159, 167, 162, e 164 

GT 13 

Eixo Temático: Cidadania – 

direito e deveres 

Tema: Órgãos reguladores 178, 186, 200 e 195 

GT 13 

Eixo Temático: Cidadania – 

direito e deveres 

Tema: Aspectos federativos 202 

GT 14 

Eixo Temático: Cidadania: 

Direitos e Deveres 

 

Tema: Direito à Comunicação 213 

GT 15 

Eixo Temático: Cidadania: 

Direitos e Deveres 

Tema: Respeito e promoção das 

diversidades cultural, religiosa, 

étnico-racial, de gênero, de 

orientação sexual 

452, 508, 758, 771, 256, 774, 779, 

780, 785, 766, 791, 796, 781, 819, 

823, 830, 831, 842, 858, 859, 863, 

804, 806, 855, 808, 815, 825, 822, 

833, 837, 840, 847, 856, 863, 866 

e 890 

GT 15 

Eixo Temático: Cidadania: 

Direitos e Deveres 

Tema: Proteção a segmentos 

vulneráveis, como crianças e 

adolescentes 

851, 882, 854, 874, 875, 878, 883 

e 880 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

As propostas não aprovadas por consenso e com o índice inferior a 80% de adesão, 

e a propostas específicas de cada segmento (4-4-2) foram votadas na Plenária Final.  

Na Plenária Final, ao todo foram 64 resoluções foram aprovadas, 15 rejeitadas e 29 

não foram apreciadas em razão do tempo. 

 Todos os Grupos de Trabalho enviaram propostas a Plenária Final, exceto o GT 15 

que aprovou todas as propostas por consenso.  O GT 1 encaminhou 10 propostas, sendo 9 

aprovadas e 1 rejeitada na votação. Das 9 propostas aprovadas, 6 incidem sobre a produção de 

conteúdo no sistema de televisão, destacadas no Quadro XVII. 

 

Quadro XVII:  Propostas do GT 1 aprovadas na Plenária Final 

Proposta Texto 

 

711 

 

Apoiar a criação por lei de uma política que garanta a veiculação de conteúdos nacionais e 

regionais, com produção independente, nos meios de comunicação eletrônicos, 

independentemente da plataforma em que operam, conforme assegurada pela Constituição 

Federal de 1988. Assegurada a plena liberdade de escolha desta produção pelos meios 

eletrônicos. A lei deve estar baseada nos princípios de reconhecimento e respeito dos direitos 

humanos, universalidade e acessibilidade ao direito à comunicação, igualdade, equidade, 

respeito à diversidade, respeito aos direitos autorais da mulher, promoção da justiça social, 

laicidade do Estado e transparência dos atos públicos 

 

712 

 

Criação de Conselhos de Comunicação nos âmbitos federal, estaduais e municipais de caráter 

paritário, com membros eleitos e estrutura de funcionamento para que possam acompanhar a 

execução das políticas públicas, que garantam o exercício pleno do direito humano à 

Comunicação. Entre suas atribuições, devem constar a regulação de conteúdo, políticas de 

concessões, mecanismos de distribuição, dentre outras. 

714 

 

As mídias radiotelevisivas, jornais, revistas e cinema devem contemplar a produção e os 

conteúdos locais e regionais, sendo que pelo menos 50% dos canais comerciais escolhidos pelo 

dono da plataforma de distribuição devem ser de produção brasileira. 
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716 

 

Estabelecer que os meios de comunicação veiculem conteúdos de caráter educativo, cultural, 

informativo e ambiental de países latino-americanos, estabelecendo a política de integração da 

América Latina 

718 

 

Criar um mecanismo formal que garanta a distribuição dos conteúdos brasileiros, locais e 

regionais, com a proibição de controle por determinado grupo de programadores de conteúdo 

com mais de 25% da grade de programação em qualquer plataforma fechada de distribuição 

(MMDS, DTH, TV a Cabo, Celular etc.), observando a vedação à produção de conteúdo pela 

empresas de telecomunicações para impedir o desequilíbrio econômico, exceto canais de difusão 

de conteúdo da programação 

 

720 

 

Estimular a produção de conteúdo nacional nas diversas mídias e suportes, garantindo e 

estimulando a multiprogramação nos sistemas digitais de comunicação, inclusive com apoio a 

produtores independentes e regionais. 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

O GT 2 encaminhou 7 resoluções, sendo todas aprovadas na Plenária final. Das 

propostas aprovadas, duas interferem sobre a fiscalização do setor de radiodifusão, como nos 

mostra o Quadro XVIII. 

Quadro XVIII: Propostas do GT 2  aprovadas na Plenária Final 

Proposta Texto 

193 

 

Garantia de mecanismo de fiscalização, com controle social e participação popular, em todos os 

processos como financiamento, acompanhamento das obrigações fiscais e trabalhistas das 

emissoras, conteúdos de promoções de cidadania, inclusão, igualdade e justiça, cumprimento de 

percentuais educativos, produções nacionais 

199 

 

Criar mecanismos de fiscalização, inclusive com ações punitivas, para emissoras de rádio e TV 

que veiculem conteúdos que desvalorizem, depreciem ou estigmatizem crianças e minorias 

historicamente discriminadas e marginalizadas (negros, LGBTs, comunidades de terreiro, 

mulheres, pessoas com deficiência, idosos, indígenas, dentre outras). 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

O GT 3 encaminhou 8 propostas, do total, duas foram rejeitadas por se tratar de q 

questão sensível. Das aprovadas, três incidem na fiscalização aos concessionários de 

radiodifusão e na criação de um órgão específico para o sistema público de comunicação, como 

mostra o Quadro XIX. 

 

Quadro XIX: Propostas do GT 3 aprovadas na Plenária Final 

Proposta Texto 

196 

 

Auditoria do Poder Público em todos os meios de comunicação privados que tenham recebido 

qualquer tipo de recurso público e que não tenham obedecido às normas constitucionais que 

contemplem programas educativos/culturais etc. A não observância desses preceitos 

constitucionais implicaria em devolução das verbas públicas e na não renovação da concessão. 
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217 

 

Propor a criação, em cada nível federativo, de um órgão responsável pelo sistema público de 

comunicação que se responsabilize pela elaboração, pactuação e execução de políticas públicas 

na área da comunicação, bem como pela criação de mecanismos de incentivo à produção na 

área. 

 

345 

 

Os prestadores de serviços que transmitem conteúdos audiovisuais, incluindo o rádio e a TV 

abertas e a TV por assinatura, devem implementar as finalidades educativas, culturais, 

informativas e artísticas previstas na Constituição Federal, devendo reservar no mínimo duas 

horas veiculadas semanalmente a cada uma delas. Além disso, é importante que seja 

regulamentado o inciso III do art. 221 da CF, estabelecendo obrigatoriedade de um percentual 

de veiculação de produção local para emissoras de rádio e TV. Na TV por assinatura deve-se 

garantir que 50% dos canais de todos os pacotes sejam nacionais e que uma parte dos canais 

ocupados majoritariamente por conteúdo qualificado tenha percentual mínimo de conteúdo 

produzido no Brasil, sendo pelo menos metade de produções independentes 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

O GT 4 levou 6 propostas para votação na plenária final, sendo que uma foi rejeitada 

pelo critério de questão sensível. A PL 444, aprovada neste GT foi a única que interfere no 

sistema de televisão, referente ao acesso universal aos conteúdos oferecidos na radiodifusão 

digital, presente no Quadro XX. 

Quadro XX: Propostas do GT 4  aprovadas na Plenária Final 

Proposta Texto 

444 

 

Garantir que todo conteúdo oferecido por serviço de radiodifusão digital de som e de som e 

imagem seja livre de qualquer dispositivo técnico, sinal codificado ou outra medida de proteção 

tecnológica que possa impedir ou restringir o seu acesso e uso legítimo. 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

O GT 5 encaminhou quatro propostas para a Plenária Final, sendo todas aprovadas 

por votação. Dentre as 4, somente a PL 751 se referia a questões específicas sobre a 

regulamentação sobre mídias institucionais nas TVs Comunitárias, destacada no Quadro XXI. 

Quadro XXI: Propostas do GT 5 aprovadas na Plenária Final 

Proposta Texto 

751 

 

Revogação imediata, pela ANATEL, da Norma 13/07-VER-97, que proíbe as TVs comunitárias 

de veicularem mídias institucionais. 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

O GT 6 enviou sete propostas para a Plenária Final, sendo três rejeitas por se tratar 

de questão sensível e quatro aprovadas. Nenhuma se refere diretamente ao sistema de televisão. 
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Já o GT 7 encaminhou dez propostas, uma foi rejeitada na votação e 2 por se tratar de questão 

sensível. Das sete aprovadas, duas resoluções abordam os serviços de TV por Assinatura, como 

apresenta o Quadro XXII. 

Quadro XXII: Propostas do GT 6aprovadas na Plenária Final 

Proposta Texto 

2 

 

Estabelecer, no menor tempo possível, um novo plano de outorgas para a televisão por 

assinatura, capaz de levá-la progressivamente a todos os municípios brasileiros. 

 

16 

 

Estabelecer uma Política de Massificação da Televisão por Assinatura, unificando a 

regulamentação da televisão por assinatura, tratando-a como um único serviço, e não mais como 

diferentes serviços regulamentados conforme a tecnologia de transmissão, preservados 

dispositivos centrais da Lei nº 8.977/95, a Lei de TV a Cabo – como conceito de rede única e 

pública, e os canais de acesso público – legislativos, comunitários, universitários e educativo-

culturais. 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

O GT 8 enviou 10 propostas à Plenária, mas somente 3 foram votadas por conta do 

tempo e todas foram aprovadas, incidindo sobre os critérios de concessão das outorgas de 

radiodifusão, apresentadas no Quadro XXIII. 

Quadro XXIII: Propostas do GT 8 aprovadas na Plenária Final 

Proposta Texto 

47 

 

Proibir qualquer tipo de sublocação de espaços na grade de programação. O Executivo Federal 

deverá provocar o Judiciário, visando ao cancelamento das outorgas de radiodifusores que 

sublocam qualquer tempo de sua programação 

79 

 

Nos processos de outorga, estabelecer como quesitos: a) a diversidade na oferta, considerando 

o conjunto do sistema; b) a contribuição para a complementaridade entre os sistemas público, 

privado e estatal; c) a preferência aos que ainda não têm meios de comunicação; d) o 

fortalecimento da produção cultural local e a ampliação de empregos diretos; e e) a maior oferta 

de tempo gratuito disponibilizado para organizações sociais e produções independentes. Na 

renovação, deve ser observado: a) o respeito à diversidade e o tratamento dado às imagens da 

mulher, das populações negra e indígena, e da população LGBT; b) a regularidade trabalhista, 

fiscal e previdenciária; e c) o cumprimento do disposto no art. 221 da CF. 

 

105 

 

Que todas as outorgas, concessões, permissões e autorização nas quais se identifiquem 

irregularidades em face à legislação vigente sejam objeto de revisão, concedendo-se prazo para 

apresentação de defesa, bem como para adequação às normas. Não sendo apresentada defesa ou 

não sendo sanada a irregularidade, que seja cassada a outorga concedida e que sejam realizadas 

obrigatoriamente audiências e consultas públicas no processo de renovação de outorga, 

anunciadas tanto pelas próprias emissoras como pelas prestadoras de serviços. Em se tratando 

de emissoras cabeças de rede, o concessionário e o Ministério das Comunicações devem 

apresentar levantamento, com resultados de pesquisa de opinião ou outros dispositivos, com a 

avaliação dos serviços prestados à comunidade, para fins de comprovação de atendimento dos 

compromissos firmados no ato da assinatura da outorga. 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 
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O GT 9 encaminhou dez propostas para a Plenária, sendo aprovadas 7 e rejeitadas, 

por se tratar de questão sensível, 3. Quatro propostas visavam o fortalecimento do campo 

público de comunicação, sistematizadas no Quadro XXIV. 

Quadro XXIV: Propostas do  GT 9 aprovadas na Plenária Final 

Proposta Texto 

8 

 

Fortalecer os meios de comunicação não comerciais por meio da revisão da legislação vigente 

– no que se refere a fontes de financiamento e pilares da programação – e das exigências relativas 

às outorgas. 

 

9 

 

Viabilizar canais analógicos existentes, sobretudo nos centros urbanos onde há grande 

congestionamento, propiciando a prestação de serviço de radiodifusão pelo sistema público. 

 

22 

 

Criação de um Conselho de Gestão dos Fundos de Fomento à Radiodifusão Pública e, no médio 

prazo, para os Conselhos Nacional e Estaduais de Comunicação Pública, a serem formados com 

ampla representação da sociedade e que definam a política de uso dos recursos, além de fazer o 

acompanhamento dos gastos dos respectivos fundos 

23 

 

Assegurar, na TV aberta digital, canais públicos criados pela Lei do Cabo. 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

O Grupo de Trabalho 10 encaminhou oito propostas, mas somente duas foram 

votadas e aprovadas na Plenária Final, com redação voltada à regulamentação dos preceitos 

constitucionais sobre o setor de radiodifusão, destacadas no Quadro XXV. 

Quadro XXV: Propostas do GT 9 aprovadas na Plenária Final 

Proposta Texto 

360 

 

Regulamentar a proibição a monopólios e oligopólios, prevista no Artigo 220 da Constituição 

Federal, constituindo mecanismos para evitar a concentração horizontal (um grupo deter várias 

operadoras da mesma plataforma), vertical (um grupo controlar várias etapas da cadeia: 

produção, programação, empacotamento, distribuição) ou cruzada. No primeiro caso, considerar 

– de forma isolada ou combinada – os critérios de propriedade e controle, cobertura, participação 

na audiência e participação no mercado publicitário. No segundo caso, proibir que uma 

programadora tenha participação em uma produtora, adotando vedação semelhante para o caso 

de operadoras de serviços de voz, de dados ou de audiovisual em relação às operadoras de 

serviços. No terceiro caso, proibir que um mesmo grupo explore dois serviços diferenciados. 

 

361 

 

Regulamentar o Artigo 223 da CF, definindo os sistemas público, privado e estatal. O primeiro 

deve ser entendido como aquele integrado por organizações de caráter público, geridas de 

maneira participativa, a partir da possibilidade de acesso universal do(s) cidadão(s) às suas 

estruturas dirigentes e submetida a controle social. O segundo deve abranger todos os meios de 

entidades privadas em que a natureza institucional e o formato de gestão sejam restritos, sejam 

estas entidades de finalidade comercial. O terceiro deve compreender todos os serviços e meios 

controlados por instituições públicas vinculadas aos poderes do Estado nas três esferas da 

Federação. Para cada um dos sistemas, devem ser estabelecidos direitos e deveres no tocante à 

participação social na gestão, às modalidades de financiamento e às obrigações quanto à 

programação. 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

O GT 11 levou 10 propostas, mas somente 3 foram votadas, sendo somente uma 

aprovada. As outras duas propostas foram rejeitas por votação e pelo quórum qualificado para 
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questões sensíveis, mas nenhuma tratava diretamente sobre o sistema de televisão. O GT 12 

encaminhou nove propostas, mas nenhuma foi à votação, enquanto o GT 15 não levou nenhuma 

proposta para a Plenária final. O GT 13, levou 7 propostas foram enviadas para a Plenária Final, 

mas somente 3 foram votadas e o GT 14 encaminhou dez propostas ao todo, mas somente 6 

foram votadas e aprovadas. Das nove propostas aprovadas nos GTs 13 e 14, seis incidiam sobre 

os critérios de concessão, capital estrangeiro nas empresas de comunicação, reativação do 

Conselho Nacional de Comunicação e medidas de estímulo à concorrência, apresentados no 

Quadro XXVI. 

 

Quadro XXVI: Propostas dos GTs 13 e 14  aprovadas na Plenária Final 

Proposta Texto 

121 

 

Proibir políticos de exercer a função de comunicador em qualquer concessão pública de 

comunicação durante o exercício do mandato e instituir o período de 6 meses antes da data de 

eleição para que o candidato se ausente das funções de comunicador. 

 

123 

 

Alterar a Lei 10.610/2002, que autoriza empresas estrangeiras a possuir até 30% das empresas 

do ramo da comunicação. Diminuir essa participação para 10%. 

117 

 

Reativar imediatamente o funcionamento do Conselho de Comunicação Social, paralisado desde 

2006, por omissão da Mesa Diretora do Senado 

305 

 

Garantia de espaço gratuito nas emissoras de rádio e TV em níveis estadual e nacional para 

pronunciamentos oficiais e matérias de interesse público. 

316 

 

Adoção, pelo Governo Federal, de medidas de estímulo à concorrência, à pluralidade e à 

capacidadede produção de empresas e entidades, para ampliação e diversificação do mercado. 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

Ao total, 15 foram o número de propostas rejeitadas, duas por votação e 13 por 

“questão sensível” Das 15 propostas rejeitadas, 9 diziam respeito ao sistema brasileiro de 

televisão, sistematizadas no Quadro XXVII. 

No caso das questões sensíveis, toda vez que esse critério foi utilizado, os 

protagonistas foram organização da sociedade civil empresarial ou não empresarial, e todas 

acabaram vetadas. Isso sugere que o Poder Público não se posicionava diretamente no debate 

nem no estabelecimento do quórum qualificado, nem como segmento determinante para a 

aprovação. 

Do GT 1, a resolução não aprovada por questão sensível exigia que os canais de TV 

tanto abertos quanto fechados, estabelecessem cotas de 10% para conteúdos educativos e 

culturais finalidades e 30% para a programação regional. 

Entre as duas propostas rejeitadas do GT 2, a proposta 284, que pedia a criação de 

um “conselho gestor/agência nacional de regulação da mídia sobre qualidade da programação 



103 

midiática, concessões de canais e redes de TV e rádio”, incidia diretamente sobre a discussão 

de regulação da mídia, foi vetada por parte do empresariado.  

No GT 3, a proposta vetada, também por parte dos empresários, defendia cotas para 

veiculação de animação produzida nacionalmente. Já no GT 6, o debate sobre a 

operacionalização do sistema de telecomunicações trouxe três vetos, dois por parte da 

Telebrasil e um pela CUT (DANTAS, 2010). A proposta nº 430, defendida pela Telebrasil, 

indicava um “plano nacional de banda larga, com adesão do setor privado, com desoneração 

tributária e a redefinição das competências de estados e municípios por disposição de natureza 

urbanística e ambiental com oferta de outorgas para prestação de serviço”, proposta vetada pela 

CUT.  

A proposta nº 427, encaminhada pela CUT, com o texto “fortalecer a Telebrás 

utilizando entre outros, recursos do FUST, para fornecer recursos de telecomunicações e 

coordenar a criação de infra-estrutura pública a partir das redes ociosas das empresas estatais” 

foi vetada pela Telebrasil, assim como a proposta nº 425, de autoria do Intervozes,  que 

propunha “a separação estrutural de redes, determinando o desmembramento das empresas de 

telecomunicações em empresas detentoras de redes e outras prestadoras de serviços” . 

No GT 7, duas teses foram vetadas por questões sensíveis e estão no bojo da 

discussão sobre a TV Digital. A proposta nº 18, em defesa da multiplexação dos canais abertos 

de 6Mhz, foi apresentada pela ABRA e vetada pela sociedade civil não empresarial, em 

contrapartida, a proposta nº 11, defendida pelo Intervozes, indicava que a multiprogramação 

somente poderia ser permitida quando vinculada ao programa no ar, foi vetada pelo 

empresariado (DANTAS, 2010). 

No GT 9, três propostas foram vetadas também por se tratar de questões sensíveis, 

sendo uma delas voltada para o debate sobre as concessões das outorgas de rádio e TV. A 

proposta nº 7, que pedia “garantia de redistribuição de concessões de rádio e TV de forma a 

garantir a participação de todos os segmentos no espectro eletromagnético, mantendo a 

proporcionalidade de 1/3 dos canais para o setor público, 1/3 para o setor privado e 1/3 para o 

setor estatal” foi vetada pela ABRA. A Tese vetada no GT 11 incidia sobre o direito de antena 

(PL 34). 

 

Quadro XXVII: Propostas vetadas na Plenária Final 

Veto  

 

Proposta  

Sociedade civil 

empresarial 

PL 15: cotas de 10% para atendimento a finalidades educativas e culturais e 30% para a 

programação regional 
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Sociedade civil 

empresarial - 

ABRA 

PL-284: criação de um “conselho gestor/agência nacional de regulação da mídia sobre 

qualidade da programação midiática, concessões de canais e redes de TV e rádio” 

Sociedade civil 

empresarial - 

ABRA 

PL 440: defesa de cotas para veiculação de animação produzida nacionalmente; 

Sociedade Civil 

não empresarial- 

CUT 

PL 430: criação de um plano nacional de banda larga, com adesão do setor privado, com 

desoneração tributária e a redefinição das competência de estados e municípios por 

disposição de natureza urbanística e ambiental com oferta de outorgas para prestação de 

serviço; 

Sociedade civil 

empresarial - 

TELEBRASIL 

PL 427: fortalecer a Telebrás utilizando entre outros, recursos do FUST, para fornecer 

recursos de telecomunicações e coordenar a criação de infra-estrutura pública a partir das 

redes ociosas das empresas estatais; 

Sociedade civil 

empresarial - 

TELEBRASIL 

PL 425: separação estrutural de redes, determinando o desmembramento das empresas 

de telecomunicações em empresas detentoras de redes e outras prestadoras de serviços; 

Sociedade Civil 

não empresarial- 

Intervozes 

PL 18: multiplexação dos canais abertos de 6Mhz; 

Sociedade civil 

empresarial - 

ABRA 

PL 11: multiprogramação somente poderia ser permitida quando vinculada ao programa 

no ar; 

Sociedade civil 

empresarial - 

ABRA 

PL7: garantia de redistribuição de concessões de rádio e TV de forma a garantir a 

participação de todos os segmentos no espectro eletromagnético, mantendo a 

proporcionalidade de 1/3 dos canais para o setor público, 1/3 para o setor privado e 1/3 

para o setor estatal 

Sociedade civil 

empresarial - 

ABRA 

PL 34: direito de antena 

Fonte: Elaboração própria, com dados obtidos em: Ministério das Comunicações (2010) e Dantas (2010) 

 

3.3 Balanço sobre a atuação da sociedade civil empresarial e não empresarial 

 

Em números gerais a Conferência Nacional de Comunicação aprovou 202 

propostas para o sistema de televisão. Um número expressivo de resoluções que aponta para a 

importância desse tema para as políticas de comunicação no ambiente da convergência. 

Interessa agora fazer o cruzamento de informações sobre as resoluções aprovadas e os interesses 

dos segmentos (sociedade civil empresarial e não empresarial) 

 

Produção de Conteúdo 

Foram aprovadas 50 propostas sobre o sistema de televisão no eixo de produção de 

conteúdo. Entre elas, merecem destaque as redações que mostram os interesses, tanto da 

sociedade civil empresarial, quanto da sociedade civil não empresarial, em relação ao modelo 

de negócios para a TV por Assinatura e para TV Digital 

Sobre o conteúdo nacional na TV por Assinatura, já nos GTs, a questão do 

percentual de programação nacional para a TV por Assinatura estava na condição de consenso 



105 

entre todos os segmentos, presentes na redação das propostas nº 584, 614 , 685 e  516, mas na 

Plenária Final, a ABRA emplacou a aprovação da proposta nº 718, moldando um  percentual 

da produção nacional, com o limite de 25% para a produção de conteúdo por grupo empresarial,  

e com a proibição na atuação das empresas de telecomunicações enquanto produtoras e 

distribuidoras de conteúdo na TV por Assinatura 

A própria Telebrasil, no seu documento de orientação, aponta para o fortalecimento 

da distribuição dos canais nacionais, entretanto, a vedação em relação às empresas de 

telecomunicação na produção de conteúdo não fazia parte dos interesses das empresas de 

telecomunicações. Essa foi uma questão divergente entre a concepção conservadora e a corrente 

liberal. 

Sem acordo na própria sociedade civil empresarial, a proposta foi levada à plenária 

pela ABRA e teve o apoio da sociedade civil não empresarial, principalmente em relação limite 

de concentração da produção de conteúdo na TV por Assinatura. 

Com a aprovação da proposta nº 718, a ABRA defende, ao mesmo tempo, a 

desconcentração para o mercado de TV por Assinatura, enfrentando a hegemonia das 

Organizações Globo no mercado de distribuição de conteúdo, e a proteção das empresas de 

comunicação perante os grandes conglomerados das telecomunicações. 

A defesa em relação ao conteúdo nacional é reforçada ainda nas propostas nº 720 e 

714, já com redações em relação à regulamentação do conteúdo nacional na TV Digital, com o 

instrumento da multiprogramação. 

Outra proposta importante no eixo de “produção de conteúdo” foi a regulamentação 

do Art. 221 da Constituição Federal. As redações sobre a cota para veiculação de conteúdos 

educativos estão presentes em diversas propostas nesse eixo, entretanto, três resoluções 

regulamentam a aplicação deste preceito constitucional como critério para renovação das 

concessões: as propostas nº 196, 530, e a 521. Fazendo o cruzamento dos dados sobre as 

orientações políticas das entidades da sociedade civil não empresarial e da sociedade civil 

empresarial, essa é uma resolução convergente, assim como as propostas nº 711 e 565, que 

propõem além da veiculação dos conteúdos nacionais, a garantia de programações regionais, 

respeitando os preceitos constitucionais.  

Nesse caso é interessante analisar dois vetos promovidos pela ABRA na plenária 

final: o primeiro em relação ao percentual de produções educativas (10%) e regionais (30%) 

nas emissoras (proposta nº 15) e em relação à criação de cotas para a produção de animações 

nacionais (proposta nº 440).  
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Embora a postura da ABRA na Confecom foi favorável à produção e distribuição 

de conteúdo nacionais na TV Aberta e por Assinatura, estabelecer o percentual de veiculação 

destes conteúdos ou mesmo do tipo de programação, parece fazer parte da escolha do modelo 

de negócios das emissoras. 

Ou seja, o interesse da ABRA no que diz respeito à defesa do conteúdo nacional, 

não estava ligado aos mesmos interesses da sociedade civil não empresarial - que se firmava 

nos critérios da pluralidade, diversidade e do uso pedagógico dos meios de comunicação -, mas 

como forma de garantir que as empresas nacionais tivessem a sua fatia de mercado na produção 

de conteúdo respeitada. 

A mesma situação de “convergência superficial” acontece com a aprovação do 

Conselho de Comunicação Social. A Plenária Final aprovou, por votação, a proposta nº 712, 

que propõe a Criação de Conselhos de Comunicação nos âmbitos federal, estadual e municipal 

de caráter paritário, com poder deliberativo em relação à regulação de conteúdo, política de 

concessões e mecanismos de distribuição, uma proposta defendida pelos segmentos da 

sociedade civil não empresarial. Por sua vez, os empresários vetam a proposta nº 284, que 

define a criação de um “conselho gestor/agência nacional” com responsabilidades de regulação 

de conteúdo e análise sobre a renovação das concessões de TV, causando, propositadamente, 

uma confusão ao tipo de órgão regulador dos serviços de radiodifusão na Confecom. 

 Por fim, nesse eixo foram aprovadas diversas propostas em relação a cotas para 

produção e veiculação de conteúdo sobre raça, população indígena, gênero e orientação sexual, 

liberdade religiosa, valores sobre direitos humanos (propostas nº 614, 513, 629, 652, entre 

outras), fazendo parte das reivindicações do movimento “enegrecer a Confecom”, do 

Intervozes, LaPCom e do próprio FNDC,  mas sem estabelecer um percentual na grade de 

programação, tratando-se mais de uma questão de fomento para esses tipos de conteúdos. 

 

Meios de Distribuição 

No eixo “Meios de Distribuição” foram aprovadas 81 propostas sobre o sistema de 

televisão. 

As três principais propostas da ABCCOM, tanto em relação à participação das TV 

Comunitárias no Canal da Cidadania, a partir da regulamentação do Decreto 5820 (proposta nº 

803), quanto a criação de Fundo destinado à sustentação das TV Comunitárias e à abertura de 

financiamentos pelos bancos públicos (propostas nº 74, 82, 86, 87 e 89  foram aprovadas ainda 

por consenso nos grupos, assim como a regulamentação da publicidade governamental para o 
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fomento da comunicação comunitária (proposta nº 106) e a aprovação da proposta nº 751, que 

permite a veiculação de publicidade institucional. 

No geral, as propostas que visavam o fortalecimento dos meios de comunicação 

públicos, foram aprovadas, a partir das reivindicações da I e II Carta de Brasília, como principal 

orientação da ABEPEC e fortalecida na maioria dos documentos de orientação das outras 

entidades.  

Com destaques a instauração do Operador Nacional de Rede Digital Pública a ser 

gerido pela EBC (proposta nº 37), a construção de Plano Nacional de Universalização do Sinal 

das Emissoras Públicas e Estatais, com um operador de rede ( proposta nº 62), a criação de 

Fundo Estadual destinado à sustentação das rádios, TV e jornais comunitários e a abertura de 

financiamentos pelos bancos públicos (proposta nº 74), a ampliação dos mecanismos de 

participação social da EBC e demais emissoras públicas (propostas nº 41,48, 65 e 894) e a 

criação de um conselho de gestão de fundos para a radiodifusão publica ( 22) 

Sobre a transição da TV analógica para a TV Digital, duas propostas que diziam 

respeito ao sistema público foram aprovadas: a regulamentação da Rede da Cidadania Digital 

prevista no decreto 5820/2006 (proposta nº 103) e a migração dos canais públicos criados pela 

Lei do Cabo para a TV Digital (proposta nº 23).  

Em relação à prestação de serviço da banda larga, a Plenária Final promoveu três 

vetos. A aprovação da redação sobre a prestação do serviço de banda larga através do regime 

público foi aprovada na proposta nº 417, entretanto a proposta nº 427, que fortalecia a Telebrás, 

a partir de recursos do FUST, para o fornecimento dos serviços em telecomunicação e criação 

de infra-estrutura pública foi vetada pelo segmento empresarial. Em contrapartida, a proposta 

nº 430, com a criação de um plano nacional de banda larga, com adesão do setor privado e 

desoneração tributária, foi vetada pelos segmentos da sociedade civil não empresarial, no 

entanto, o GT 6 aprovou a proposta nº 676, de interesse tanto da sociedade civil não empresarial, 

quanto do empresariado:  o desenvolvimento do Plano de Banda Larga com a garantia do canal 

de retorno para a interatividade na TV Digital. 

A Telebrasil, neste eixo, também saiu com duas importantes conquistas para o setor 

de telecomunicações no mercado de TV por Assinatura: a propostas nº 69 e 78,  

 A proposta nº 69 define a uniformização de direitos e obrigações entre prestadores 

que ofereçam serviços similares, independentemente da tecnologia empregada para a TV por 

Assinatura, em outras palavras, a eliminação dos limites de atuação das empresas de 

telecomunicações em determinadas plataformas, como ocorria na legislação da TV à Cabo. 
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Essa proposta tem um grau de convergência superficial com a proposta nº 16, 

redação do LaPCom, aprovada na Plenária final, sobre a política de massificação da TV por 

Assinatura, com a unificação da regulamentação da televisão por assinatura, tratando-a como 

um único serviço, independente da tecnologia.  

Entretanto, a proposta do LaPCom preserva os conceitos de rede única e pública – 

com os canais de acesso público - desagregada e neutra, contidos na Lei do Cabo, questões que 

não são definidas na proposta nº 69. Na plenária final também foi aprovada a proposta nº 2, com 

redação do LaPCom, sobre a criação de um novo plano para a TV por Assinatura. 

A proposta nº 78, aprovada ainda sob consenso no GT, defende a utilização do 

FUST para de universalização e acesso às telecomunicações: tecnologias de voz, de dados e 

Internet, como SMP e SCM, uma importante garantia de financiamento público para os serviços 

privados de telecomunicações. 

Em relação ao conteúdo nacional e a desconcentração na produção de conteúdo para 

a TV por Assinatura, o empresariado, principalmente a ABRA, e os segmentos da sociedade 

civil não empresarial, tiveram, novamente, uma convergência superficial de propostas nesse 

eixo, com destaque à proposta nº 72, com a redação do Intervozes, aprovada na plenária final, 

dispondo sobre a distribuição de conteúdo brasileiros para a TV por assinatura com garantia de 

menos 50% da grade não obrigatória58, e a proibição do controle por determinado grupo 

econômico, de mais de 25% (vinte e cinco por cento) da grade de programação de toda e 

qualquer plataforma. 

Outro ponto convergente entre os segmentos empresariais e não empresariais 

consistia nas restrições à propriedade cruzada; à formação de cadeias de valor verticalizadas e 

de monopólios e oligopólios no setor, sendo aprovadas por consenso nos grupos (propostas nº 

277 e 303) e aprovada também na Plenária Final a proposta nº 360, com critérios de 

regulamentação previstos nos documentos de orientação do Intervozes. 

A mesma situação de convergência entre a sociedade civil empresarial e não 

empresarial, está na resolução que aprova a regulamentação da publicidade pública e privada, 

como a proibição de 50% da verba publicitária para uma única emissora de radiodifusão, 

incluindo propriedades cruzadas ou participações societárias (propostas nº 96 e 303).  

Mas as convergências terminaram quando a discussão da multiprogramação e 

multiplexação dos canais na TV Digital veio à tona. A ABRA levou para Plenária a proposta nº 

                                                 

58 Nas legislações que tratam da TV por Assinatura, existem conteúdos que são obrigatórios e outros que entram 

na grade não obrigatória (must curry). 
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18, em defesa da multiplexação para os canais comercias, proposta vetada pela sociedade civil. 

Em resposta, a ABRA vetou a proposta nº 11 do Intervozes, que defendia multiprogramação 

somente quando vinculada ao programa no ar. 

No GT que tratou sobre as concessões de rádio e TV, a reivindicação sobre a 

transparência em relação às outorgas, concessões e processos em tramitação no Ministério das 

Comunicações, defendidas pela FENAJ, Intervozes, FNDC, Fitert,  LaPCom e ABRAÇO foram 

aprovadas (propostas nº 129, 146, 191 e 898), bem como a comprovação de condicionantes 

regulamentadas pelos preceitos constitucionais para a prestação de serviços de radiodifusão no 

ato da concessão, da permissão ou da autorização para as outorgas de rádio e TV, além do 

estabelecimento de penalidades e critérios para cassação das outorgas em caso de 

descumprimento (propostas nº 156, 165 e 169). 

Já na discussão sobre a complementariedade de sistemas, a proposta do Intervozes 

sobre a regulamentação do Art. 223 da Constituição, com a divisão de 40% para o campo 

público, 40% para a iniciativa privada e 20% para as emissoras estatais foi aprovada na redação 

da proposta nº 485, mas na Plenária Final, a ABRA vetou a proposta nº 7, que  garantia a 

redistribuição de concessões de rádio e TV na proporcionalidade de 1/3 dos canais para o setor 

público, 1/3 para o setor privado e 1/3 para o setor estatal.  

Sobre o marco regulatório, a proposta que define o conceito do direito humano à 

comunicação na Constituição (propostas nº 630 e 635) e a construção de normativas para o setor 

de Comunicação, que deem conta da convergência (nº 640) foram aprovadas ainda por consenso 

nos grupos, por redações propostas pelo FNDC. 

 

Cidadania: Direito e Deveres 

O eixo “Cidadania: Direito e Deveres” aprovou 70 resoluções, em sua grande 

maioria, sob reivindicação dos movimentos sociais ligados às minorias. Como afirmamos na 

sistematização das propostas acima, mais de 19 propostas tinham como objetivo a criação de 

mecanismos de cotas para produção e veiculação de conteúdos sobre a diversidade de gênero, 

étnico-racial, orientação sexual, população LGBTT, idosos, direitos humanos, religião, 

população indígena e juventude. 

Propostas sobre a garantia do cumprimento da política de classificação indicativa 

em todas as regiões do país foram aprovadas por consenso (propostas nº 159 e 152), 

representando o anseio das entidades da sociedade civil, além da proposta nº 164 que defende 

a extensão da classificação indicativa para as emissoras de TV por Assinatura. 
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Nesse eixo também foi aprovada a reativação do Conselho de Comunicação 

(proposta nº195), políticas que estimulem a universalização do acesso aos aparelhos receptores 

para a migração digital (proposta nº 213), proibição de concessão de radiodifusão para igrejas 

(proposta nº 890) e mecanismos para regulação dos conteúdos veiculados pelos meios de 

comunicação (proposta nº 808). 

Na plenária final, duas propostas aprovadas incidiam sobre os critérios de outorgas 

e concessões, a proposta nº 360, estabelecendo uma redação com critérios de regulamentação 

das outorgas e concessões para os serviços de radiodifusão previstos nos documentos de 

orientação do Intervozes e a proposta nº 289, de iniciativa do LaPCom, submetendo o rádio e a 

TV abertos à requisitos contratuais, à regulação e à fiscalização por parte da agência reguladora, 

tanto em relação à concessão de outorga quanto de conteúdo veiculado. 

Outras duas resoluções importantes foram aprovadas na Plenária Final, 

principalmente para o mercado da TV por Assinatura, a proposta nº 123 que defende a 

diminuição de empresas estrangeiras no ramo de comunicação, de 30% para 10% e a adoção de 

medidas de estimulo à concorrência à pluralidade e à capacidade de produção de empresas e 

entidades, para ampliação e diversificação do mercado, ambas defendidas pela ABRA. 

A Telebrasil aprovou a proposta nº 405, ainda por consenso no GT, definindo o 

papel do Estado enquanto regulador dos serviços integrados de comunicação, atuando por meio 

de uma agência, e não como ator explorador do serviço de telecomunicações. Sobre os vetos, a 

ABRA impediu a aprovação de uma importante bandeira da CUT  sobre o acesso a grade de 

programação dos veículos de comunicação: a proposta nº 34 sobre o direito de antena. 

 

3.4 Confecom e o cenário de convergência superficial  

 

Em síntese, analisando a Confecom a partir das propostas aprovadas e vetadas sobre 

o sistema de comunicação, a partir da atuação dos segmentos (sociedade civil empresarial e não 

empresarial), temos o retrato das concepções que historicamente formularam as políticas de 

comunicação no Brasil e a disputa de hegemonia. 

A corrente conservadora está presente nas propostas que defendem o conteúdo 

nacional, as empresas nacionais, e na limitação na atuação das empresas de telecomunicações, 

referentes à produção de conteúdo na TV por Assinatura, nitidamente presente no modelo de 

negócios proposto pelo Grupo Bandeirantes através da ABRA para TV segmentada na 

Confecom. Resoluções que tiveram acordo com a corrente progressista, na aprovação das 

propostas ainda por consenso nos Grupos de Trabalho. 



111 

Ao passo que a concepção progressista, representada pela sociedade civil não 

empresarial, se apresentou na consolidação de uma nova proposta de regulação para TV Aberta 

com a regulamentação dos preceitos constitucionais enquanto critérios para renovação de 

outorgas para rádio e TV, mecanismos que impõe limites à concentração na produção de 

conteúdo e na propriedade e a regulamentação das verbas publicitárias, resoluções que se 

apresentaram convergentes superficialmente aos interesses da ABRA. 

 Propostas aprovadas como o estabelecimento de cotas para veiculação de 

programas que atendam grupos vulneráveis, o fortalecimento do sistema público de 

comunicação e a reativação Conselho de Comunicação Social, como órgão autônomo, 

fiscalizador de conteúdo e com responsabilidades por renovar as concessões de TV e rádio, 

também foram resultado da ação da corrente progressista 

A corrente liberal também teve uma atuação importante na Confecom, a partir das 

defesas da Telebrasil sobre uma nova regulamentação para TV por assinatura independente de 

tecnologia - proposta essa que teve acordo com a concepção progressista, com ressalvas 

propostas pelo LaPCom -,  a utilização do FUST para a universalização dos serviços de 

telecomunicações e a definição do papel do Estado enquanto ator regulador e não explorador 

dos serviços de telecomunicações,  a diminuição de tributação e os  mecanismos que defendem 

a livre concorrência para o setor. 

Em relação aos vetos, os progressistas conseguiram que a Confecom não 

determinasse a multiplexação dos canais comerciais na TV Digital e a aprovação dos serviços 

de banda larga sobre o regime público, enquanto os conservadores conseguiram impedir que a 

Confecom aprovasse percentuais específicos sobre a veiculação de conteúdo educativo e 

regional e o direito de antena na plenária final, bem como a instalação de uma agência 

reguladora de conteúdo e os liberais impediram mecanismos de fortalecimento da Telebrás. 

Em síntese, a Confecom foi uma grande arena de disputa e busca pela hegemonia 

entre as concepções entretanto, com uma grande convergência, que neste trabalho chamamos 

de superficial, diante do contexto em que um dos principais atores do setor empresarial não 

legitimou a Confecom. 

A análise sobre as concepções que atuaram na Confecom está intrinsecamente 

ligada a um acontecimento que definiu as regras do jogo antes mesmo do seu início: a saída das 

seis representações empresariais, principalmente a ABERT e a ABTA, o que revela a opção das 

Organizações Globo em relação à Confecom. 
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Vale à pena dizer que entre as seis representações que saíram da Confecom, 

somente a ABERT e a ABTA são atores diretamente ligados ao mercado de televisão, além 

disso, o papel político das Organizações Globo nessas duas Associações tem um peso efetivo. 

Na ABTA, as Organizações Globo compõe duas posições diretas no Conselho 

Diretor, com empresa Globosat, e quatro indiretas, através do controle societário das empresas 

Sky e Net Serviços59 e na ABERT, embora a presidência estivesse com o representante do 

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Daniel Slaviero quando da realização da Confecom,  

tanto o ex-presidente no biênio 2010 a 2012, Emanuel Carneiro, quanto o atual vice-presidente 

da instituição no biênio 2012 a 2014, Vicente Jorge, são representantes de uma  afiliada da Rede 

Globo em Pernambuco : a TV Asa Branca e da Radio Globo FM.60 

Para as Organizações Globo, a Confecom não representava um espaço em disputa 

e sua saída foi uma estratégia para deslegitima-la, tanto em relação as propostas vindas da 

corrente progressista sobre a democratização do acesso aos meios de comunicação, como nas 

divergências impostas pela sua liderança no mercado da TV Aberta em relação às outras 

emissoras. 

A permanência das Organizações Globo seria decisiva para os conflitos com as 

propostas de desconcentração de mercado propostos pela ABRA, ao mesmo tempo em que 

seriam também antagônicas as defesas da concepção progressista. A mesma situação estaria 

incluída nas resoluções sobre o cenário de implantação da TV Digital. 

Na TV por Assinatura, a postura das Organizações Globo teria uma concordância 

em relação a defesa do conteúdo nacional - já que a sua principal estratégia comercial está na 

produção de conteúdo para o mercado de TV Paga -, próxima a concepção conservadora  e 

também da progressista, mas estaria distante da desconcentração do mercado, posições 

defendidas tanto pela corrente progressista, tanto pela ABRA. 

Já no que diz respeito às possíveis convergências entre a corrente liberal e os 

interesses das Organizações Globo, as discussões sobre esses dois atores são realizadas em 

negociações sob a lógica de mercado, através de contratos e acordos, como vimos no capítulo 

2 e a fusão entre a SKY e Directv em 2004, sendo a Confecom um espaço limitado nesse 

sentido. 

                                                 

59 Conselho Diretor da ABTA, disponível em:  http://www.abta.org.br/conselho.asp - acessado em  13 de janeiro 

de 2015 
60Composição do quadro diretivo da ABERT em sua 

história:http://www.abert.org.br/web/index.php/quemsomos/historiaabert# - acessado em 12 de janeiro de 2015 

http://www.abta.org.br/conselho.asp
http://www.abert.org.br/web/index.php/quemsomos/historiaabert
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Portanto, a retirada da ABERT e da ABTA, ainda no início da organização da 

Confecom, foi determinante para o grau de convergência entre a ABRA e a concepção 

progressista, na construção de um novo modelo de regulamentação para TV Aberta e TV por 

Assinatura proposto na conferência.   

O Grupo Bandeirantes, através da sua representação, a ABRA, encontrou na 

Confecom a possibilidade de um espaço em que ele pudesse definir um modelo menos 

concentrado para o mercado da TV Aberta e disputar o modelo de negócios para a TV por 

Assinatura, se contrapondo a hegemonia das Organizações Globo, principal ator a compor a 

ABERT e a ABTA.   

Ao mesmo tempo, a concepção progressista viu na Conferencia o terreno fértil para 

a consolidação de um modelo de regulação para os serviços de radiodifusão, a partir da 

democratização dos meios de comunicação. Ambos os interesses, com seus respectivos 

direcionamentos, traçaram as convergências que possibilitaram a aprovação de propostas que 

se efetivadas, reorganizariam o mercado da televisão no Brasil. 

Por outro lado, alicerçada pela sua hegemonia de mercado, a saída da ABERT e da 

ABTA revelou uma opção das Organizações Globo em não disputar a Confecom, mas continuar 

incidindo nas normativas do mercado de televisão no Brasil, através da sua influência direta 

com os poderes políticos e no debate sobre o conceito de liberdade de expressão na sociedade.  

A opção de debater o conceito da liberdade de expressão em contraponto com a 

defesa de uma maior regulação do setor de radiodifusão, pode ser comprovada tanto nos 

editoriais do Jornal Nacional, quando da realização da Confecom61, quanto da construção  1º 

Fórum de Democracia e Liberdade de Expressão, organizado em março de 2010, pelo Instituto 

Milenium, menos de três meses depois da conferência, a partir da crítica aos debates acerca do 

controle social da mídia, presentes na Confecom.62 

O Instituto Milenium, que desde 2005 já estava dando os seus primeiros passos63, 

se qualificando como um “centro de pensamento” do liberalismo econômico no Brasil, a partir 

da garantia de uma sociedade livre, com liberdade individual, direito de propriedade, economia 

                                                 

61 3 O editorial pode ser ser lido no endereço http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,10406-p-

17122009,00.html. – acessado em  14 de janeiro de 2015 
62A matéria sobre a realização do 1º Fórum e Democracia e Liberdade pode ser lida neste link: 

http://www.institutomillenium.org.br/divulgacao/clipping/forum-critica-controle-social-da-midia-folha-de-s-

paulo-020310/ - acessado em 18 de janeiro de 2015. 
63 Fundado pela economista Patrícia Carlos de Andrade, em 2005, com o nome de Instituto da Realidade Nacional, 

ele foi oficialmente lançado em abril de 2006, durante o Fórum da Liberdade, em Porto Alegre. Em dezembro de 

2009, o Imil recebeu a certificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), outorgado 

pelo Ministério da Justiça sob o número 08071.020869/2009-95- disponível em: 

http://www.institutomillenium.org.br/institucional/quem-somos/ - acessado em 15 de janeiro de 2015 

http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,10406-p-17122009,00.html
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,10406-p-17122009,00.html
http://www.institutomillenium.org.br/divulgacao/clipping/forum-critica-controle-social-da-midia-folha-de-s-paulo-020310/
http://www.institutomillenium.org.br/divulgacao/clipping/forum-critica-controle-social-da-midia-folha-de-s-paulo-020310/
http://www.institutomillenium.org.br/institucional/quem-somos/
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de mercado, democracia representativa, Estado de Direito e limites institucionais à ação do 

governo, passa, a partir do 1º Fórum de Democracia e Liberdade de Expressão, a ser uma 

referência no que diz respeito ao debate da censura imposto pelos grandes meios de 

comunicação, apoiado por importantes grupos empresariais do país. 

Entre os mantenedores, parceiros e patrocinadores do Instituto Milenium estão 

as grandes empresas de mídia, como o Grupo Abril (revistas Veja e Exame), Grupo OESP (O 

Estado de S. Paulo) e Grupo RBS (afiliado à Rede Globo no Sul do Brasil) e a Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), conglomerados industriais (Grupo 

Gerdau e Suzano), e corporações financeiras, como o Bank of America Merrill Lync.64 

Portanto, com o objetivo de avaliar a efetividade da conferência, além de analisar 

as propostas originárias da Confecom e a movimentação das três concepções que influenciaram 

as políticas de comunicação no Brasil, é importante entender o peso das Organizações Globo 

na formulação do ambiente normativo para o setor de radiodifusão pós-Confecom. 

 

3.5 Confecom e os resultados no campo legislativo e no movimento pela democratização 

das comunicações 

 

Para analisar a efetividade da Confecom no campo legislativo, destacamos entre 

dezembro de 2009 até dezembro de 2014, duas questões prioritárias para a nossa investigação 

acerca do sistema brasileiro de televisão: a regulamentação da Lei do Acesso Condicionado e 

as Normas para a TV Digital, além de citarmos duas movimentações na esfera política de forma 

sintetizada: a reativação do Conselho de Comunicação Social e a proposta de um marco 

regulatório para as comunicações eletrônicas. 

Das movimentações políticas, houve a construção de uma comissão interministerial 

para a formação de um marco regulatório para as comunicações eletrônicas, em julho de 2010 

e a reativação do Conselho de Comunicação Social em julho de 2012.  

No dia 21 de julho de 2010, o então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, cria uma Comissão Interministerial, envolvendo cinco Ministérios; Casa Civil da 

Presidência da República, o Ministério das Comunicações, o Ministério da Fazenda, a 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e a Advocacia-Geral da União, 

para elaboração de propostas de revisão do marco regulatório da organização e exploração dos 

                                                 

64Câmara de Mantenedores: disponível em: http://www.institutomillenium.org.br/institucional/parceiros/ - 

acessado em 18 de janeiro de 2015 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_m%C3%ADdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Veja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_OESP
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Estado_de_S._Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Estado_de_S._Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_RBS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerdau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerdau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suzano
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_of_America_Merrill_Lynch&action=edit&redlink=1
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serviços de telecomunicações e de radiodifusão até o final do mandato do Governo, ou seja, até 

dezembro de 2010, como provocação das discussões oriundas da Confecom.65 

Como parte dos trabalhos da Comissão Interministerial, a Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República realiza, entre os dias 9 e 10 de novembro, o 

“Seminário Internacional sobre Comunicações Eletrônicas na era da Convergência das Mídias”, 

com o objetivo de subsidiar o debate público sobre o papel do Estado enquanto órgão regulador 

para o setor de radiodifusão. 

O Seminário apresentou palestras internacionais, mostrando as experiências de 

regulação para os serviços de radiodifusão e telecomunicação de várias partes do mundo, 

incluindo os ambientes regulatórios na União Europeia, Portugal, nos Estados Unidos, na 

França, Espanha, Reino Unido e da Argentina, envolvendo mais de 300 participantes, entre 

representantes do Poder Público, do empresariado e da sociedade civil.66 

Temendo que as propostas geradas em torno dessa nova legislação, principalmente em 

relação a uma ação mais ativa por parte do Estado na regulação do setor, do conteúdo à propriedade, 

a corrente conservadora trabalhou para que a possibilidade dessa nova legislação não passasse de 

um interesse político do então Governo Lula e do Secretário da Presidência da República, Franklin 

Martins. 

As Organizações Globo que já se posicionava contra ação mais efetiva do Estado na 

regulação do setor, trazendo para o debate público a associação desse tema à censura, foi reforçada 

também pelo próprio posicionamento do presidente do Grupo Bandeirantes, João Saad, que apesar 

de uma série de propostas pelo Grupo Bandeirantes em relação ao mercado da TV Aberta , através 

da ABRA na Confecom se pronunciou contrário a construção de um marco regulatório para as 

comunicações eletrônicas sob a justificativa de criar  uma “confusão” no setor.67 

Ao final, a construção de um anteprojeto para a regulação das comunicações 

eletrônicas, contaminado tanto pela ação da corrente conservadora, quanto pelo processo de 

transição entre os governos Lula e Dilma, nunca saíra do papel.  

Outra movimentação política pós-Confecom foi à reativação do Conselho de 

Comunicação Social (CCS), em julho de 2012, através da convocação de uma nova 

                                                 

65 Decreto do dia 21 de julho, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/Dnn/Dnn12700.htm, acessado no dia 25 de novembro de 2014  
66 Informações sobre o Seminário Internacional de Mídia Eletrônica -  http://www.convergenciademidias.gov.br/, 

acessado em 15 de dezembro de 2014 
67 Ler mais: Empresário João Saad teme confusão no setor de comunicações, disponível em: 

http://www.scdiario.com.br/noticias-gerais/13469-empresario-joao-saad-teme-confusao-no-setor-de-

comunicacoes.html - acessado em 18 de janeiro de 2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Dnn/Dnn12700.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Dnn/Dnn12700.htm
http://www.convergenciademidias.gov.br/
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composição, por parte do presidente do Senado Federal à época, José Sarney (PMDB-AP), sem 

qualquer tipo de debate público para a escolha dos membros. 

Foram 13 as vagas nessa nova recomposição do Conselho de Comunicação Social, 

sendo 3 representações empresarias: Daniel Slaviero, representante da ABERT, Gilberto Carlos 

Leifert, superintendente comercial da TV Globo e Alexandre Kruel Jobim, na época, Vice- 

Presidente do Grupo RBS e um quadro técnico ocupado pelo engenheiro Roberto Franco;  4 

representações de Classe: o presidente da FENAJ, Celso Schoreder, da FITERT, José 

Nascimento, um representante dos artistas, José Coutinho e um representante dos profissionais 

do Cinema, Luiz Antonio Gerace, e por fim, 5 representações ditas como da sociedade civil: 

Miguel Angelo Cançado,  pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Dom Orani João 

Tempesta,  pela Confederação dos Bispos do Brasil (CNBB), Ronaldo Lemos, Professor da 

Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o especialista em tecnologia 

e mídia, João Monteiro Filho, um representante da Rede Vida de Comunicação, Fernando César 

Mesquita, na época,  titular da Secretaria de Comunicação Social do Senado.68  

Fernando César Mesquita foi eleito para presidir o Conselho, sendo o homem de 

confiança do então presidente do Senado. 

As propostas da Confecom sobre a instalação do CCS,  tanto em relação ao critério de 

participação popular, com uma escolha pública sobre os seus membros, quanto em relação o seu 

caráter deliberativo, com responsabilidades da analisar e fiscalizar as concessões de radio e TV, 

através de critérios estabelecidos pelos preceitos constitucionais no Artigo 5º da Constituição, foram 

claramente esvaziadas dessa movimentação política. 

Para Brittos (2006), tanto o método de escolha dos representantes, a composição do 

Conselho de Comunicação e a falta de efetividade nas discussões em torno da regulação para o 

setor de radiodifusão, refletem a visão de mercado, proposta pela corrente conservadora, 

defendida pelos empresários, e também pelo então presidente do Senado Federal, José Sarney, 

concessionário da TV Mirante, filiada da TV Globo no Maranhão.  

Sem uma atuação concreta, o Conselho foi novamente desativado em agosto de 2014.  

Já no aspecto normativo, entre a realização da Confecom e o final do ano de 2014, 

duas regulamentações são prioritárias na nossa análise sobre os resultados da Confecom e a 

                                                 

68Ver composição do CCS em 2012 no endereço: 

http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/CCS/Hist%C3%B3rico/003_Hist%C3%B3rico%20da%203%C2%A

A%20Composi%C3%A7%C3%A3o%20do%20CCS_2012.pdf – acessado em 10 de fevereiro de 2015 

http://www.senado.gov.br/noticias/RelacoesPublicas/listas/DIRETORES.pdf
http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/CCS/Hist%C3%B3rico/003_Hist%C3%B3rico%20da%203%C2%AA%20Composi%C3%A7%C3%A3o%20do%20CCS_2012.pdf
http://www.senado.gov.br/Relatorios_SGM/CCS/Hist%C3%B3rico/003_Hist%C3%B3rico%20da%203%C2%AA%20Composi%C3%A7%C3%A3o%20do%20CCS_2012.pdf
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movimentação das concepções: a regulamentação da Lei do Acesso Condicionado (SeAC) e as 

Normas para a TV Digital. 

Para a TV Digital, foram publicadas 2 resoluções da Anatel , 13 portarias  e uma 

norma  do Ministério das Comunicações sobre o desenvolvimento e digitalização do sistema de 

televisão no Brasil. 

Desse conjunto de normatizações, nos interessa a análise da portaria nº 489 e 189,  

que institui a norma regulamentar do Canal da Cidadania, a portaria nº 106 e nº 4 que 

regulamenta a multiprogramação dos canais explorados diretamente por entes da União e da 

EBC e a portaria nº 14 e a resolução da ANATEL nº 625 sobre o uso da Faixa de 698 MHz a 

806 MHz para os serviços de telefonia móvel (4G).  

A portaria nº 106, do dia 2 de março de 2012, regulamentou o recurso de 

multiprogramação para os canais públicos explorados pela União, incluindo o Canal da 

Cidadania, mas deixou dúvidas sobre o uso da multiprogramação pelas emissoras ligadas a 

EBC, entretanto, no dia 20 de janeiro de 2014, é publicada a portaria nº 4, equiparando a 

Empresa Brasil de Comunicação aos órgãos dos Poderes da União, deixando expresso o uso do 

recurso para as emissoras que fazem parte da EBC. 

A portaria permite o compartilhamento não-oneroso das faixas de programação 

entre órgãos da União, que tenham canais de 6 MHz consignados para transmissão digital,  e 

órgãos, autarquias e fundações públicas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo 

respeitadas as finalidades educativas, artísticas e culturais com conteúdo regional e estímulo a 

produções independentes. 

Em relação aos canais comerciais, a portaria nº 106 mantém a exclusividade do uso 

da multiprogramação para os canais explorados pela União, limitando as emissoras privadas ao 

uso da alta definição (HDTV) na TV Digital.  

Essa regulamentação é motivo de divergência entre o Grupo Bandeirantes/Rede TV 

e a Rede Globo. 

Antes da realização da Confecom, a Band e a Rede TV, através da ABRA, 

ingressaram no Superior Tribunal de Justiça (STJ), com uma ação liminar para a suspensão da 

restrição em relação ao uso da multiprogramação para os canais comerciais, proposto na 

portaria nº 24, de fevereiro de 2009, que trata sobre a Norma Geral para Execução dos Serviços 

de Televisão Pública Digital.69 

                                                 

69 Ler mais: Band e RedeTV vão à justiça - http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=23022 acessado 

em 28 de janeiro de 2015. 

http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=23022
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Já para a Rede Globo, o principal interesse na TV Digital, não está na 

multiprogramação, mas na qualidade de imagem. Em junho de 2006, em entrevista para a Folha 

de São Paulo, o vice-presidente da emissora, João Roberto Marinho, afirmou que a opção de 

investimento da TV Globo estava nas transmissões digitais de alta definição, e não na 

multiprogramação.70 

Essa posição é mantida pelo diretor de engenharia da emissora carioca, Fernando 

Bittencourt, em entrevista concedida em agosto de 2008. Para o modelo de negócios proposto 

pela emissora para a TV Digital, mais rentável do que a possibilidade de uma diversificação na 

grade de programação, com a utilização de mais quatro faixas de freqüência, é a fidelização do 

público através de uma qualidade de imagem em alta resolução. O argumento utilizado pela 

emissora global também se refere às barreiras de entrada.  

Os representantes da Rede Globo atestam que o uso a multiprogramação pode 

aumentar a concorrência no mercado, com a entrada de novos atores.71 O pedido apresentado 

no STJ é negado e as restrições ao uso da multiprogramação para os canais comerciais são 

mantidas nas normas que se seguem sobre a TV Digital.  

No dia 24 de março de 2010, o Ministério das Comunicações regulamenta a portaria 

nº 189 que estabelece as diretrizes para operacionalização do canal da Cidadania e, no dia 18 

de novembro de 2012, publica a Portaria nº 489, que aprova a Norma Regulamentar que dispõe 

sobre o funcionamento do Canal da Cidadania na TV Digital.  

Pela Norma, o Canal da Cidadania será explorado pelos Estados, Municípios, 

fundações e autarquias a eles vinculadas, com o mecanismo de multiprogramação, com uma 

faixa de programação para a veiculação de atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos do Poder 

Público municipal; uma faixa de programação para a veiculação de atos, trabalhos, projetos, 

sessões e eventos do Poder Público estadual; e duas faixas de programação para a veiculação 

de programas produzidos pela comunidade do Município ou que tratem de questões relativas à 

realidade local, sendo a gestão e programação de responsabilidade dos municípios, estados, 

fundações e autarquias, vedando ainda qualquer veiculação que possa apresentar proselitismos 

políticos e religiosos. 

                                                 

 

70  Rede Globo diz que vai investir em alta definição, e não em multiprogramação 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u109010.shtml - acessado em 10 de fevereiro de 2015. 
71 Diretor da Globo descarta Multiprogramação na TV Digital: 

http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=21692 – acessado em 20 de fevereiro de 2015 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u109010.shtml
http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=21692
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A portaria que instituiu o Cnal da Cidadania fez parte das reivindicações da 

concepção progressista em relação a abertura do espectro para novas emissoras, embora ainda 

limitada apenas aos Canais da Cidadania e a multiprogramação dos canais públicos. 

As portarias nº106 e a nº4 do Ministério das Comunicações, fizeram parte das 

reivindicações da concepção progressista na Confecom, seja em relação ao fortalecimento do 

sistema público de comunicação, com a garantia da migração dos canais públicos, incluindo a 

EBC, para a TV Digital. 

Entretanto, em agosto de 2013, a Anatel institui um Grupo de Estudos para analisar 

a frequência dos 700Mhz, e através da portaria nº 14, em fevereiro de 2014, estabeleceu  o 

início dos testes de viabilidade para o uso da frequência na expansão do  Plano Nacional de 

Banda Larga, e, no mês de novembro do mesmo ano, a ANATEL publicou  a resolução nº 625 

sobre a destinação dessa faixa de frequência para a telefonia móvel.  

A publicação dessa resolução trouxe uma insegurança em relação à migração dos 

canais públicos para a TV Digital, já que eles seriam acomodados entre os canais 52 a 69 do 

UHF na faixa de freqüência dos 700 Mhz, que a partir da resolução, estaria dividida também 

para os serviços de internet móvel 4G.  

A partir da publicação da resolução por parte da Anatel, a corrente progressista se 

opõe ao leilão, através de posições públicas em audiências no Congresso Nacional e com 

lançamentos de Notas Públicas explicitando que a divisão da freqüência poderia ser prejudicial 

aos canais públicos na migração para a TV Digital.72 

Já as representações empresariais, principalmente a ABERT e a ABRA, não se 

colocam contrários ao leilão, mas defendem a reserva de um pedaço da faixa dos 700Mhz para 

a radiodifusão, em um claro alinhamento de interesses entre a concepção conservadora e 

liberal.73 Mesmo com as manifestações contrárias, por parte da concepção progressista, em 

setembro de 2014, o leilão das faixas dos 700Mhz é realizado e são arrematadas pelas empresas 

Claro, Tim e Telefonica (Vivo), rendendo aos cofres públicos algo entre R$ 4,9 e 5,3 bilhões 

no fim do processo. 

                                                 

72 Representantes das TVs públicas lamentam perda das faixas de freqüência: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/COMUNICACAO/457176-TVS-PUBLICAS-LAMENTAM-

PERDA-DE-FAIXA-DE-FREQUENCIA-PARA-BANDA-LARGA-4G.html - acessado em 25 de fevereiro de 

2015. 
73TVs não abrem mão da faixa nos grandes centros -  

http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=31829&sid=8 – acessado em 03 de 

março de 2015. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/COMUNICACAO/457176-TVS-PUBLICAS-LAMENTAM-PERDA-DE-FAIXA-DE-FREQUENCIA-PARA-BANDA-LARGA-4G.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/COMUNICACAO/457176-TVS-PUBLICAS-LAMENTAM-PERDA-DE-FAIXA-DE-FREQUENCIA-PARA-BANDA-LARGA-4G.html
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=31829&sid=8
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Na disputa da faixa dos 700 Mhz, a concepção liberal teve uma influência direta 

para a implantação do modelo de negócios dos 4G. O capital estrangeiro, através das empresas 

de telecomunicação, iniciou desde 2013, a organização dos seus investimentos no mercado do 

4G no Brasil. Só no segundo semestre de 2013, a operadora OI investiu R$ 1,1 bilhão nas redes 

3G e 4G, a Claro investiu R$ 6,3 bilhões em 2014 e a Tim planeja investir R$ 1,5 bilhão em 4G 

até 2016. 74 

Até o final de 2014, o leilão gerou uma série de incertezas em relação a migração 

dos canais públicos para a TV Digital. Em contrapartida, os representantes do Ministério das 

Comunicações, deixavam claro que a divisão da faixa de freqüência, não iria prejudicar as 

emissoras que estariam migrando para a TV Digital.75 

No aspecto legislativo, temos uma grande mudança na regulamentação dos serviços 

da TV por Assinatura, com a aprovação em 2011, da Legislação Geral dos Serviço de Acesso 

Condicionado (SeAC), lei nº 12. 485. 

Depois de quatro anos tramitando na Câmara dos Deputados, na forma do PL 29/ 

2007, em agosto de 2011, já no formato de PLC 116/ 2010, é aprovado no Senado Federal e 

sancionado pela Presidente Dilma Roussef, em setembro do mesmo ano, uma nova 

regulamentação de uma legislação para a TV por Assinatura: a Lei dos Serviços de 

Comunicação Audiovisual de acesso condicionado, nº 12.485.  

 A criação do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), coloca sob as mesmas 

normas as modalidades de TV por assinatura, antes regulamentadas de forma diferenciada:  

satélite (DTH), microondas (MMDS), TV à cabo (TVC) e Serviço Especial de Televisão por 

Assinatura (TVA). 

Em síntese, o texto aprovado permite a entrada de operadoras de telefonia no 

mercado (elas passam a explorar o setor de TV a cabo em suas áreas de concessão), e o fim dos 

limites impostos ao capital estrangeiro, além de estabelecer cotas de programação nacional para 

os canais, colocando sob a responsabilidade da Agência Nacional do Cinema (Ancine), o poder 

para regular e fiscalizar o exercício da produção, programação e empacotamento de conteúdo. 

A Lei 12. 485 ainda disciplinou a distribuição obrigatória dos canais legislativos e 

dos canais do STF, de radiodifusão pública, do Poder Executivo federal, educativo e cultural, 

comunitário, de cidadania e universitário - na legislação anterior, somente os serviços de TV a 

                                                 

74 Dados disponíveis  no site:http://brasileconomico.ig.com.br/ultimas-noticias/tecnologia-4g-sera-decisiva-na-

disputa-entre-operadoras_136569.html – acessado em 30 de maio de 2015 
75 Ministro garante que as emissoras públicasterão espaço garantidos na TV Digital 

http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/05/ministro-diz-que-emissoras-publicas-terao-espaco-garantido-

no-sistema - acessado em 05 de março de 2015 

http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/05/ministro-diz-que-emissoras-publicas-terao-espaco-garantido-no-sistema
http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2014/05/ministro-diz-que-emissoras-publicas-terao-espaco-garantido-no-sistema
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cabo é que estavam obrigados a distribuir os canais obrigatórios, ficando livres deste ônus as 

outras plataformas –, e um incremento financeiro, através de recursos do BNDES  e uma nova  

Condecine76, a ser paga por empresas de telecomunicações, para o Fundo Setorial de 

Audiovisual (FSA) para o fomento da produção independente. Com a promulgação da lei 

12.485, a proposta do governo era de repassar 400 milhões ao ano, somente dessa nova 

contribuição. 

No que diz respeito ao conteúdo nacional, a SeAC obriga a veiculação de conteúdos 

brasileiros nos canais de espaço qualificado77, com uma cota de 3 horas e 30 minutos semanais 

de seu horário nobre78, sendo que no mínimo metade deverá ser produzida por produtora 

brasileira independente. A implantação dessa obrigatoriedade foi de forma gradativa, até o ano 

de 2014. 

A SeAC também regulamentou o obrigatoriedade dos canais brasileiros dentro de 

cada pacote ofertado ao assinante, através do dispositivo presente no Capítulo V, determinando 

que todos os pacotes oferecidos aos consumidores incluiriam 1 canal de espaço qualificado de 

programadora brasileira para cada 3 canais de espaço qualificado. 

Ao mesmo tempo em que a Lei 12.485 é vigorosa na defesa do conteúdo nacional, 

ela supera todas as barreiras à entrada das empresas de telecomunicação. O contexto econômico 

pelo qual a SeAC foi construída, explica tanto o posicionamento das empresas de 

telecomunicações quanto das empresas nacionais de comunicação e o resultado da legislação. 

As barreiras legais ao capital estrangeiro, principalmente na Lei do Cabo, 

restringiam à entrada de novos concorrentes e consolidavam dois grupos nacionais,  

Organizações Globo e o Grupo Abril,  que atuavam em quase todos os segmentos do mercado 

de TV por Assinatura: distribuição, programação ou produção de conteúdo. 

Entretanto, a capacidade de investimento necessário para a criação de uma 

infraestrutura capaz de ampliar a transmissão se tornou cada vez mais difícil para as empresas 

nacionais de comunicação. A dificuldade financeira se deve ao fato da disponibilização de um 

grande volume de recursos, desde a promulgação da Lei do Cabo em 1995, para a ampliação 

                                                 

76 Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).  
77 Pela regulamentação da Ancine, canais de espaço qualificado são aqueles que, no horário nobre, veiculam obras 

audiovisuais de espaço qualificado em mais da metade da grade de programação 
78 A Instrução Normativa 100 da Ancine estabeleceu o horário nobre, nos canais direcionados para crianças e 

adolescentes das 11h às 14h e das 17h às 21h; para os demais canais, das 18h às 24h. 
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do mercado. Entre os anos de 2002 e 2003, os grupos de comunicação entram em uma profunda 

crise e são socorridos por empréstimos do BNDES.79 

Ao mesmo tempo em que, para as empresas de telecomunicações, o acesso ao 

mercado de TV por Assinatura torna-se uma grande demanda para a diversificação dos serviços 

no país, e, consequentemente, à construção de uma legislação que superasse os limites em 

relação ao capital estrangeiro, os grupos nacionais, pioneiros no mercado de televisão por 

Assinatura, passam a se organizar para atuar somente em um segmento de mercado: a produção 

de conteúdo. A estratégia comercial das Organizações Globo é um exemplo dessa opção. 

Investindo nos canais Globosat, de quatro canais, no seu lançamento em 1991, a Globosat chega 

a marca de 41 canais no final de 2014.80 

 Essa reorganização das empresas de comunicação nacional, principalmente as 

Organizações Globo, foi fundamental para as cotas de conteúdo nacional presentes na SeAC. 

Por outro lado, as empresas de telecomunicações queriam entrar em todas as cadeias 

do mercado de TV por Assinatura, mas, ao enfrentar a resistência das cotas de conteúdo para a 

produção nacional, acatam a lei pela abertura do capital internacional, mesmo que limitada à 

distribuição de conteúdo. 

Essa nova legislação para a Tv Segmentada foi fundamental para as empresas de 

telecomunicações, já com vistas ao das redes de transmissão, a partir da convergência de 

serviços que combina voz, dados e multimédia sob um único canal de comunicação de banda 

larga: o chamado triple play.81 

Em síntese, a abertura para a entrada do capital estrangeiro e para as empresas de 

telecomunicações não se dá de forma ampla, mas somente no segmento de distribuição de 

conteúdo, enquanto a SeAC continua protegendo as empresas nacionais, o que sugere um 

acordo de mercado entre a concepção liberal e principalmente as Organizações Globo, como 

uma das empresas pioneiras à se reestruturar no segmento de produção de conteúdo para o 

mercado de TV por Assinatura. 

                                                 

79 Folha de São Paulo em 15/02/2004: ‘’Mídia nacional acumula dívida de R$ 10 bilhões’’: ‘’[...] O endividamento 

da Globo vem dos investimentos feitos, a partir de 95, em TV a cabo (Net Serviços), em TV por satélite (o projeto 

Sky, em parceria com Rupert Murdoch) e na Globosat. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u80744.shtml, acessado em 15 de março de 2015. 
80 Ver dados em: http://www.robertomarinho.com.br/obra/globosat/divisao/divisao-entre-producao-e-

distribuicao.htm - acessado em 17 de março de 2015 
81 A oferta de pacotes que combinam internet fixa, TV paga e telefonia celular, chamados de triple play, são a 

receita para o crescimento das operadoras — em Portugal e também no Brasil 

http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/2014-05-26/convergencia-dita-o-rumo-das-teles.html - acessado em 27 

de março de 2015 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_larga
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u80744.shtml
http://www.robertomarinho.com.br/obra/globosat/divisao/divisao-entre-producao-e-distribuicao.htm
http://www.robertomarinho.com.br/obra/globosat/divisao/divisao-entre-producao-e-distribuicao.htm
http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/2014-05-26/convergencia-dita-o-rumo-das-teles.html
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O que podemos analisar sobre os resultados da Confecom no ambiente legislativo 

é traduzido no pensamento de Bolaño (2004): 

Um processo clássico de emissão privada de um direito de circulação sobre a base de 

um dado capital. Nesse nível, a ação do Estado limita-se à fixação de regras para que 

a criação privada de direito comercial possa opera-se para que esses direitos possam 

ser negociados no mercado com a intermediação do dinheiro (BOLAÑO 2004, p. 246) 

 

Ou seja, na grande maioria dos capítulos que envolvem a construção das pol´piticas 

de comunicação no Brasil, o Estado, ator concedente do direito de difusão e concessão pública 

de rádio e TV, cede a prestação de serviço que o torna objeto de acumulação de capital, cabendo 

ao Estado somente o papel de ente jurídico, que permite a ampliação da circulação mercantil. 

Já para o movimento pela democratização das Comunicações, a Confecom teve 

como resultado a reorganização do Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações 

(FNDC) e o lançamento de um campanha para um novo marco regulatório para as 

comunicações n Brasil. 

A XVI Plenária do FNDC, ocorrida em dezembro de 2011 em São Paulo, foi um 

marco na recomposição da estrutura diretiva da entidade, impulsionada por dois debates 

centrais: o fortalecimento do Fórum e a discussão sobre a proposta da sociedade civil para um 

novo marco regulatório das comunicações.  Ao total foram inscritas mais de 28 teses, entre 

análise de conjuntura e atuação do FNDC, sendo que a própria resolução aprovada na XVI 

Plenária do Fórum descreve como se constituiu essa reorganização e o seu objetivo 

 

Para enfrentar à altura os desafios postos pela conjuntura, é preciso fortalecer o 

FNDC, que neste último período teve dificuldade de transformar o crescimento do 

movimento e a ampliação do debate público em saldo positivo para o processo 

organizativo. Foi esta busca pelo processo organizativo e o entendimento do FNDC 

enquanto espaço unitário que motivaram uma série de entidades nacionais a apresentar 

um manifesto requerendo a entrada no Fórum. O fortalecimento consolidou-se, assim, 

como um objetivo do conjunto do movimento de comunicação, não apenas da 

entidade que dele fazem parte (FNDC, 2011) 

. 

Ao final da Plenária, foi eleita uma nova composição da Coordenação Geral e o 

aumento da representatividade, de seis para nove entidades na Coordenação Executiva desta 

vez sobre a Presidência da CUT, através da Secretária de Comunicação da Central, Rosane 

Bertotti, no lugar da FENAJ que, desde o lançamento do FNDC, dirigia a entidade.  
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Quatro entidades assumiam pela primeira vez esse espaço diretivo do Fórum: 

Intervozes, Barão de Itararé, a FITTEL e a Arpub. A FENAJ, o CFP, a Abraço e a ANAETE 

permaneceram na Coordenação.82 

A partir dessa reorganização, o FNDC lança em agosto de 2012, a campanha “Para 

expressar a liberdade”, a partir de um projeto de Lei de Iniciativa Popular, incluindo 20 pontos 

para democratizar as comunicações no Brasil, divulgada amplamente entre setores da sociedade 

civil organizada, através de uma campanha publicitária dirigida ao conjunto da sociedade. 

No Projeto de Lei para um novo marco regulatório para as comunicações no Brasil, 

proposta pelo FNDC, foram incluídos a regulamentação dos preceitos constitucionais, com 

mecanismos para impedir a construção de oligopólios no setor, a complementaridade dos 

sistemas público, comercial e estatal em 33% cada, cotas para conteúdos educativos e regionais, 

defesa do conteúdo nacional e das empresas nacionais no mercado de TV por assinatura, 

fomento à produção independente,  a efetivação da participação social na formulação das 

políticas de comunicação através dos Conselhos, critérios para concessão e renovação de 

outorgas, o fortalecimento do sistema público de comunicação, regulamentação das verbas 

publicitárias, criação de órgãos reguladores para o controle do mercado de radiodifusão e o 

controle social sobre o conteúdo veiculado pelos meios de comunicação, entre outros pontos.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

82 Ver mais: Resoluções da XV Plenária do FNDC. Disponível em: http://www.fndc.org.br/plenarias/xvi-plenaria-

dezembro-2011/, acessado em 26 de fevereiro de 2015 
83 20 pontos da Campanha “Para expressar a liberdade”. Disponível em: 

http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/20-pontos-para-democratizar-a-comunicacao-no-brasil/, acessado no 

dia 3 de março de 2015 

http://www.fndc.org.br/plenarias/xvi-plenaria-dezembro-2011/
http://www.fndc.org.br/plenarias/xvi-plenaria-dezembro-2011/
http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/20-pontos-para-democratizar-a-comunicacao-no-brasil/
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Conclusão 

Em linhas gerais, a formatação das políticas de comunicação no Brasil foi o 

resultado das disputas entre as três concepções já expostas nesse trabalho: conservadora, 

progressista e liberal. Essas correntes surgiram em momentos históricos e com interesses 

distintos, mas continuam atuando e influenciando a regulação do setor de radiodifusão até os 

dias de hoje. 

Esse contexto não se diferenciou na Conferência. Os conservadores, progressistas 

e liberais atuaram na aprovação das propostas que fossem reflexos dos seus interesses, com 

convergências e divergências entre eles, englobando os velhos e novos problemas para o 

sistema de televisão no Brasil. 

Para a TV Aberta, o consenso entre a concepção progressista e a conservadora gerou 

propostas em torno da regulamentação dos preceitos constitucionais que determinam restrições 

à propriedade cruzada; à formação de cadeias de valor verticalizadas e de monopólios e 

oligopólios, da mesma forma a regulação econômica dos meios de comunicação também foi 

um assunto evidenciado nas propostas aprovadas pela Confecom, através da regulamentação da 

publicidade pública e privada, como a proibição de 50% da verba publicitária para uma única 

emissora de televisão. 

A Confecom ainda aprovou aspectos referentes aos percentuais de conteúdos 

educativos e regionais na programação, o debate em torno da complementariedade de sistemas, 

e a criação de um órgão regulador capaz de fiscalizar as concessões de TV e rádio, tanto em 

relação ao conteúdo veiculado, quanto às questões relacionadas aos limites de propriedade, 

estabelecendo critérios para as renovações de concessões de TV e rádio, além do fortalecimento 

do sistema público. 

Para o mercado de TV por Assinatura, a Confecom aprovou uma proposta de 

legislação uniforme para a prestação de serviço das plataformas de TV por Assinatura, 

independentemente da tecnologia e a defesa das empresas nacionais e do conteúdo nacional, 

para a TV por assinatura. 

Já para a TV Digital, a Confecom aprovou, por consenso, um modelo que garantisse 

a inserção dos canais públicos na nova plataforma, com a multiprogramação e mecanismos de 

interatividade, a partir da aprovação do canal de retorno, além do fomento para construção de 

conteúdos que atendessem as novas tecnologias implementadas a partir da migração digital. 

Entretanto, como vimos, a partir da consolidação do mercado de televisão no Brasil, 

um ator se sobressai na disputa sobre o modelo de regulação para o setor de radiodifusão, seja 

pela sua liderança no mercado, pelo seu grau de influência política, como também pelas 
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estratégias adotadas em relação aos capitais internacionais no setor de telecomunicações: as 

Organizações Globo. 

Historicamente, as Organizações Globo transitam entre a concepção conservadora, 

com a defesa da produção e dos canais nacionais na TV por Assinatura e o modelo concentrado 

para a TV Aberta galgado no CBT, ao mesmo tempo em que flerta com a concepção liberal, 

através de acordos e fusões empresariais com grandes conglomerados de telecomunicações.  

O grande filtro sobre a efetividade da Confecom é observado quando analisamos o 

que, realmente, foi traduzido no âmbito legislativo das propostas da Confecom, e o que foi 

negociado fora desse espaço, e nessa análise percebemos que a Conferência, apesar do 

fortalecimento do debate público sobre a comunicação, teve um limitação em relação os 

resultados no campo legislativo. 

Como já mostramos, entre 2010 e 2014, duas movimentações políticas e duas 

regulamentações legislativas tiveram relação com os debates da Confecom para o mercado 

brasileiro de televisão: a comissão interministerial para a construção de um novo marco 

regulatório, a reativação do Conselho de Comunicação Social, a Lei dos Serviços de 

Comunicação Audiovisual de acesso condicionado e as normas e resoluções sobre a TV Digital. 

A construção de um novo marco regulatório para as comunicações eletrônicas, em 

2011, como vimos, foi contaminada pela mudança entre o Governo Lula e Dilma, mas, 

sobretudo, pela ação da concepção conservadora, que através de debates públicos, como os 

promovidos pelo Instituo Milenium, e os editoriais dos Jornais, associou o conceito de 

regulação da mídia à bandeira da censura. 

O resultado disso foi à manutenção, mais uma vez, do CBT como principal marco 

regulatório para a TV Aberta e o engavetamento das propostas da Confecom, sobre um novo 

marco regulatório a partir da regulamentação dos preceitos constitucionais para o setor de 

radiodifusão. 

O mesmo aconteceu com a reativação do Conselho de Comunicação Social, em 

2012. Longe da resolução aprovada na Confecom, que apontava o caráter deliberativo e e um 

espaço de participação social, ou seja, o CCS se constituiu,  propositadamente, em um espaço  

restrito e sem uma ação concreta, extinto em menos de dois anos de atuação. 

Em relação às resoluções e normas para a TV Digital, o que se mostrava um ganho 

para o sistema público de comunicação, ao final, se definiu como um ambiente de incertezas, 

influenciado pela entrada do capital estrangeiro e das empresas de telecomunicação, na disputa 

das frequências dos 700Mhz para a telefonia móvel, com a implantação dos 4G. 
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Enquanto a concepção progressista se apresentava contrária à realização do leilão 

por conta da indefinição sobre os canais públicos na TV Digital, por parte dos empresários, não 

existia nenhum impedimento para a realização do leilão, desde que fosse reservado uma 

quantidade de canais para a radiodifusão, ou seja, um acordo entre cavalheiros. 

Já em relação à multiprogramação para os canais comerciais, a disputa da ABRA e 

da ABERT sobre o modelo de negócios para a TV Digital fica evidente. Enquanto para o Grupo 

Bandeirantes e para a Rede TV, o recurso da multiprogramação faz parte da sua estratégia 

comercial, para a Rede Globo, não interessa. 

A posição da Rede Globo pela alta definição na TV Digital, condiz com a sua 

estratégia comercial de qualificar a audiência através do seu padrão globo de qualidade, 

enquanto para as outras emissoras, a diversificação de programações poderia disputar novos 

públicos. Até o final de 2014, a restrição sobre a multiprogramação para os canais comerciais 

é mantida, sugerindo uma influência hegemônica da Rede Globo nessa disputa. 

Por último, temos a reorganização do mercado de TV por Assinatura, promovida 

pela Lei dos Serviços de Comunicação Audiovisual de acesso condicionado. Desde 2007 

tramitando no Congresso Nacional, a Lei 12.485 atendeu dois interesses em específico, das 

empresas de comunicação nacionais e das empresas de telecomunicações, ou seja, mais um 

acordo entre a concepção liberal e a conservadora. 

As empresas nacionais, principalmente as Organizações Globo, com a promulgação 

da Lei do Cabo, passou a atuar em todos os segmentos do mercado da TV por Assinatura, desde 

a produção de conteúdo até a distribuição. A capacidade de investimento na infraestrutura de 

redes para os serviços de transmissão culminou com uma crise financeira que obrigou a empresa 

a se reorganiza e escolher qual o segmento que ela passaria a atuar. 

A produção de conteúdo foi definido, pela estratégia comercial da empresa, como 

o centro da atuação do mercado de TV por Assinatura, fortalecendo os seus canais Globosat. 

Entretanto, para que houvesse a produção de conteúdo, precisaria ter o investimento na 

distribuição de conteúdo, e é nessa cadeia de mercado que as teles passam a atuar. 

Com restrições à produção de conteúdo, com cotas especificas para programação 

nacional produzida nacionalmente, as empresas nacionais de comunicação se protegem das 

entradas de novos atores, enquanto estimulam o crescimento do mercado com a capacidade de 

investimentos que as empresas de telecomunicações possuem.  

Por parte das teles, a entrada no mercado brasileiro, a partir da promulgação da 

LGT, e o desenvolvimento tecnológico que aponta para a convergência dos meios, trouxe a 
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necessidade de diversificar os investimentos e superar as barreiras ao capital estrangeiro 

impostas em algumas legislações na TV por Assinatura. 

Dessas duas necessidades surgem os dois pontos principais da SeAC que unifica o 

mercado de TV por Assinatura: a defesa do conteúdo nacional e abertura ao capital estrangeiro, 

modelo legitimado na Confecom, com as propostas da ABRA e Telebrasil. 

  Muito além da pouca efetividade já presente nas outras Conferências quando 

analisamos no 1º capítulo, das experiências frustradas do marco regulatório para as 

comunicações eletrônicas e da reativação do Conselho de Comunicação Social, até a elaboração 

das normas e resoluções da TV Digital e a Lei 12. 485, nos mostram que a Confecom, embora 

tenha sido um espaço importante de discussão e deliberação sobre as políticas de comunicação, 

tem sua limitação quanto os interesses de mercado, expressos nos acordos entre concepção 

conservadora, liberal e com a forte influência das Organizações Globo, essas sim, hegemônicas 

e incidentes nas formulações da legislação do mercado de televisão no Brasil. 

É importante ressaltar que essa hipótese não seria concluída se não fosse a utilização 

do referencial teórico da Economia Política da Comunicação, com o entendimento dialético dos 

fenômenos como partes de um todo estruturado a partir das relações sociais e das contradições 

que fundam e reproduzem o capitalismo, afastando-se de uma perspectiva funcionalista, que 

desconsidera a história, e sobretudo,  a compreensão do papel que os meios de comunicação 

têm cumprido, de modo crescente, na estrutura econômica em nível mundial, bem como na 

mediação das relações sociais, constituindo-se em um importante campo de valorização do 

capital. 
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Entrevista com Francisco Nogueira, Vice Presidente da ABRA, dia 10 de dezembro de 

2014, em Brasília - SBS - Quadra 2 - Bloco Q - Lote 3. Edifício João Carlos Saad - 15º 

andar; 

 

Carol Westrup – Francisco Nogueira, Vice Presidente da Associação Brasileira de 

Radiodifusores, quais eram as principais interesses da ABRA na Confecom, nos três eixos da 

conferencia (meios de distribuição, produção de conteúdo e cidadania: direito e deveres) 

Francisco Nogueira – Nossa atuação na Confecom atendeu a defesa da liberdade de expressão 

editorial e comercial, a fortalecimento do conteúdo nacional, a flexibilização dos horários de 

transmissão da Voz do Brasil e multiprogramação das TVs abertas no plano de digitalização. 

A nossa defesa sobre a liberdade de expressão, foi de forma contrária as expressões como 

"controle social" ou "controle estatal" da mídia, que vão de encontro ao que estabelece a 

Constituição no seu Capítulo V. Esse tipo de veto ao exercício da expressão dos meios de 

comunicação lembra muito a censura que vivemos há décadas.  

Em relação à produção audiovisual e o conteúdo nacional em outras plataformas, como TV por 

assinatura e Internet, defendemos uma regulamentação que proteja os conteúdos nacionais, com 

a garantia de uma cota específica canais nacionais para a TV por assinatura.  

Defendemos que somente as emissoras de TV ou produtoras nacionais possam produzir 

conteúdo para a TV paga, evitando, assim que as empresas do setor de telecomunicação, que se 

configuram como grandes conglomerados internacionais, ameaçam a nossa produção local. 

Outra questão de muita relevância é o cumprimento da legislação do setor de radiodifusão para 

evitar a concentração e impedir que grandes empresas tenham mais de 25% de propriedade 

sobre o conteúdo.  

E, por fim, mas não menos importante, a flexibilização da Voz do Brasil, não podemos aceitar 

que em um mercado cada vez mais interativo, ainda se mantenha um programa no mesmo 

horário. A flexibilização da Voz do Brasil já é uma demanda da sociedade e do mercado.  
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Entrevista com Indira Amaral, representante da ABEPEC, concedida no dia 15 de março 

de 2015, em Recife, no auditório da Universidade Católica de Pernambuco, no Encontro 

Nordestino pelo direito à Comunicação 

 

Carol Westrup – Indira Amaral, na época da conferência, vice presidente da ABEPEC, quais 

eram as principais interesses da ABEPEC na Confecom, nos três eixos da conferência (meios 

de distribuição, produção de conteúdo e cidadania: direito e deveres)? 

 

Indira Amaral – Em 2007 e em 2009 a ABEPEC tinha organizado, junto com outras associações 

do campo público e co o Ministério da Cultura, o 1º e o 2º Fórum de TVs Públicas. Nesse espaço 

construímos duas versões da Carta de Brasília com uma série de propostas sobre as TVs 

Públicas, esse, sem dúvida, foi o principal documento político que defendemos na Confecom. 

 

Carol Westrup - Portanto, podemos separar as propostas contidas nos eixos ‘meios de 

distribuição, produção de conteúdo e Cidadania: direito e deveres” a partir das contribuições 

das duas versões Carta de Brasília? 

 

Indira Amaral – Sim, essas foram as nossas contribuições, agregando, é claro, as posições do 

FNDC, já que também fazíamos parte do Conselho deliberativo da entidade. 
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Entrevista concedida no dia 4 de março de 2015, gravada em Brasília, no Auditório 

Petrônio Portela (Senado Federal) , em uma participação de Roseane Bertotti no  

Seminário sobre Política Econômica e Reforma Política 

. 

Carol Westrup – Roseane Bertoti, Secretária Nacional de Comunicação da CUT, quais eram as 

principais interesses da CUT na Confecom, nos três eixos da conferência (meios de distribuição, 

produção de conteúdo e cidadania: direito e deveres)? 

 

Roseane Bertotti – Antes da Confecom, a CUT realizou o seu V ENACOM, como espaço 

preparatório tanto para a Confecom, como para a XV Plenária do FNDC, que aconteceria no 

final de julho. Tivemos um debate importante sobre a necessidade de um novo marco 

regulatório para as políticas de comunicação no Brasil, principalmente para o setor de 

radiodifusão que é comandado pelo monopólio midiático. Levamos essa discussão para a 

Plenária do FNDC, e o que era ainda uma ideia embrionária, virou a principal bandeira de luta 

do FNDC depois da Confecom. 

 

Defendemos na Confecom à adoção de novos critérios para as renovações das outorgas, a 

regulamentação do art. 220 contra o monopólio e oligopólio nas comunicações e o art. 223 

sobre a complementariedade dos sistemas, os artigos que definem a produção regional e 

educativa como condicionante para a programação de TV e rádio, com a regulamentação de 

cotas específicas, corroborando com a proposta do FNDC. 

 A defesa da CUT também foi pelo fortalecimento da mídia alternativa, comunitária e da EBC, 

a partir de uma nova regulamentação das verbas publicitárias do governo, da criação de fundos 

de financiamento. 

Outra questão que foi uma defesa nossa é o direito de antena, com a reserva da programação 

para os movimentos sociais e sindicais, mas isso foi motivo de veto por parte dos empresários. 

 

Carol Westrup – E, por fim, sobre Cidadania: Direito e Deveres 

 

Roseane – A principal bandeira de luta, nesta questão, foi a reativação do Conselho de 

Comunicação Social, como um órgão ligado ao Executivo e não ao Senado e com o papel 

deliberativo. Articulamos também nos estados, propostas de criação de conselhos estaduais e 

municipais. 
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Entrevista concedida em 25 de fevereiro de 2015, pessoalmente, gravado no escritório da 

FITERT em Brasília (SCS QD 06, Edifício Presidente) 

 

 

Carol Westrup –José Nascimento, na época da realização da Confecom, presidente da FITERT, 

quais eram as principais interesses da FITERT na Confecom, nos três eixos da conferência 

(meios de distribuição, produção de conteúdo e cidadania: direito e deveres)? 

 

José Nascimento – A Conferência Nacional de Comunicação foi um marco para a discussão 

sobre a comunicação no Brasil e a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão 

e Televisão (FITERT) e seus sindicatos filiados participaram ativamente. Tivemos a nossa 

representação garantida na Comissão Organizadora e nas representações dos delegados. Isso já 

foi um grande avanço. 

 

Mas a categoria tinha uma expectativa de garantir dois pontos prioritários: a consolidação da 

“Comissão de Radialistas”, com a responsabilidade de emitir os registros profissionais nas 

cidades onde não havia cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, e conferir aos 

sindicatos exclusividade na emissão dos atestados de capacitação profissional necessários à 

emissão do registro, texto defendido na Lei 94.447/1987, mas derrubada pelo setor patronal 

com a Lei 95.684/1988. 

  

A outra questão é o respeito à lei do registro profissional, nossa profissão está sendo 

desvalorizada pela emissão de registros profissionais precarizados. Essas foram as duas 

propostas referentes ao nosso exercício profissional. 

Além desses “velhos problemas” tínhamos também a questão da digitalização da TV e do 

Rádio, não só em relação às garantias que os radialistas tivessem acesso e formação para o uso 

das novas tecnologias, mas na digitalização da rádio em si. 

 

Carol Westrup - Quanto às propostas sobre as políticas de comunicação, quais foram as 

questões principais no que diz respeito ao eixo de meios de distribuição, Cidadania: Direitos e 

Deveres e Produção de Conteúdo? 
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Como nós fazíamos e fazemos parte do FNDC, ajudamos na construção das propostas na 

Plenária do Fórum em julho de 2009. Portanto, as nossas propostas estão dentro da plataforma 

do FNDC. 

 

Mas, posso citar que as propostas sobre os Meios de Distribuição estavam atreladas em dois 

eixos: regulamentação e consolidação dos Artigos da Constituição que proibiam monopólio, 

em defesa da complementariedade dos sistemas (público, comercial e estatal) e fortalecimento 

do Sistema Público de radiodifusão, incluindo as TVs e Rádios Comunitárias e a EBC, através 

do Fundo de Contribuição para o Sistema Público de Comunicação  

 

Como disse na outra pergunta, a digitalização da TV e do Rádio também era um cenário de 

proposituras. Propomos uma mudança no sistema que habilitasse a digitalização do rádio em 

todas as frequências, que o processo de digitalização fosse democrático a ponto de incluir rádios 

comunitárias e as rádios públicas, além da participação efetiva nesse processo de escolha sobre 

o padrão tecnológico a ser adotado. 

 

Sobre a Televisão Digital, construímos dentro do FNDC, junto com outras entidades, a 

elaboração sobre a defesa que os Canais Comunitários tivessem o seu espaço garantido nessa 

nova estrutura. 

 

Defendemos cotas de 50% de conteúdo nacional para as emissoras de TV e 70% para as 

emissoras de rádio e que o Ministério das Comunicações criasse uma espaço de ouvidoria e de 

maior transparência aos projetos, estratégias e ações da Pasta, de maneira a garantir que o 

Ministério atenda aos interesses da sociedade e não apenas dos grandes grupos de mídia.  
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