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Resumo 
 

Este artigo busca articular algumas formulações centrais sobre a industrialização 

do Brasil, mobilizando debates pontuados por divergências quanto aos caracteres 

desse processo de passagem a um novo modo de acumulação capitalista. 

Aproximando os campos da economia e da comunicação, verifica-se que os 

aspectos socioeconômicos e políticos dominantes da consolidação do mercado de 

televisão no país guarda estreitas ligações (crono)lógicas com as questões mais 

gerais – demanda interna, indústria de bens de consumo duráveis, papel 

internacional etc. – que ajudam a explicar a evolução industrial no país. Além 

disso, examinam-se os processos que dão sustentação ao modelo comercial de 

televisão,  focalizando o caso brasileiro. Identifica-se, então, que a televisão, além 

de constituir, em si mesma, um setor da economia (radiodifusão e ramo 

eletroeletrônico), é um fator possibilitador mais amplo da própria viabilização do 

sistema capitalista, o que pode ser justificado, em grande parte, pelas funções 

cumpridas pela publicidade para atingir ambos os objetivos. 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao “GT 6 - Economía Política de las Comunicaciones” do XII Congreso 
Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación (Alaic 2014), de 6 a 8 de agosto de 2014, 
em Lima, Peru. 
2 Doutorando no Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). E-mail: fonsecaufc@gmail.com. 
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Economia e comunicação: breve introdução 
 

A comunicação e a economia são campos intrinsecamente relacionados como 

possuidores de metodologias de análise de fenômenos políticos, socioeconômicos 

e culturais que, por isso mesmo, possuem importantes elementos comuns que, tal 

qual vasos comunicantes, retroalimentam-se na explicação de processos. A 

implantação e a consolidação da televisão no Brasil, pensada como não somente 

como uma indústria isolada, devem ser compreendidas e analisadas à luz, por 

exemplo, dos acontecimentos que explicam a industrialização do país.  

 

Somente este processo, o da criação de condições estruturais e financeiras para a 

expansão industrial, já rende intensas aproximações com o campo comunicacional 

quando se visualizam as funções da televisão e da sua principal viabilizadora (e 

mantenedora): a publicidade. Entretanto, a relação não é tão automática nem 

tampouco óbvia quanto parece. A função e a linguagem da televisão3, que 

parecem ser apenas ancilares ou secundários frente à macroeconomia, tiveram 

papel centram na consolidação da fase industrial do capitalismo brasileiro. 

 

A intenção de alguns estudos na área da comunicação foi analisar as mídias do 

ponto de vista simbólico e subjetivo, na construção de valores e hábitos que 

favorecessem o crescimento capitalista, e no sentido prático, percebendo a 

indústria de eletrodomésticos, como os aparelhos de rádio e TV, como um dos 

subsetores relevantes no segundo momento de industrialização do país, entre os 

anos 1960 e 1970. Entretanto, foram admitidas diferentes e mesmo paradoxais 

teses que trataram de apontar as condições necessárias para que se desse a 

                                                 
3 Invocando-se, aqui, os termos utilizados por Muniz Sodré (1977) já no título do livro referenciado. 



 

consolidação da televisão no país. Entre elas, a de que o surgimento de um 

“mercado de luxo” teria induzido o fortalecimento do mercado publicitário, 

garantindo financiamento para a ampliação e aperfeiçoamento das emissoras 

nacionais.  

 

É possível estabelecer interseções e divergências entre as correntes teóricas dos 

economistas sobre a industrialização brasileira a partir do repertório formulado 

pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) e as críticas a 

ele encetadas. Temas como o papel do estado, a influência do capital estrangeiro, 

o mercado interno, a produtividade do sistema e o modo de acumulação são 

inescapáveis para compreender como evolui o estabelecimento da televisão no 

Brasil na fase mais profissional, ou seja, no período que, não à toa, coincide com o 

momento final, definidor, da industrialização, entre 1967 e 1973.  

 

Mais ainda, os meios de comunicação são portadores de funções anteriores 

(como setor industrial) e posteriores (como produção de sentidos) que não se 

limitam a equipamentos domésticos, como uma geladeira ou um fogão, ou mesmo 

a um setor econômico que integra o mercado capitalista, como o ramo têxtil. O 

conceito de televisão, portanto, não está restrito aos elementos tecnológicos ou 

estéticos a caracterizam como meio de comunicação ou como linguagem. A 

televisão é um “sistema informativo homólogo aos códigos da economia de 

mercado e acionado pelo desenvolvimento tecnológico” (Sodré, 1977, p. 18). 

Portanto,  

 

a ideia de um sistema da televisão ou de um sistema 

informativo encontra pleno apoio na teoria econômica. Com 

efeito, do ponto de vista econômico, não se pode considerar 

os meios de informação, como indústrias isoladas, mas como 

“cadeias de atividades”, na expressão do economista francês 



 

Henri Mercillon4 […]. Este visualiza uma “cadeia” 

estabelecida a partir de cada medium. Por exemplo, a 

televisão funciona em conexão com indústrias e serviços de 

aparelhagem, consertos, publicidade, vendas etc. 

Igualmente, os investimentos gigantescos em 

telecomunicações, cabos coaxiais e outros sempre foram 

impulsionados pelas atividades da imprensa e do rádio 

(Sodré, 1977, p. 18-19, grifos do autor). 

 

Com tal estatuto conferido ao conjunto de atividades da principal mídia do século 

XX, as análises da “industrialização” da televisão também foram influenciadas por 

questões similares àquelas mobilizadas pelas teorias econômicas dedicadas a 

categorizar os principais processos que levaram o país a uma nova hegemonia 

socioeconômica no sentido mais amplo. Muniz Sodré (1977, p. 84-85) aponta pelo 

menos cinco fatores condicionantes, do ponto de vista da demanda, que o sistema 

televisivo exige para firmar-se: a) industrialização e unificação do mercado por um 

centro econômico; b) aumento dos níveis de renda e aparecimento de novas 

camadas de consumidores; c) crescimento e modernização das cidades; d) 

elevação dos níveis de instrução e aparecimento de novas carências de lazer; e) 

custo unitário dos serviços informativos relativamente baixo para cada consumidor, 

devido à expansão do financiamento publicitário. Resta evidente o grau de 

retroalimentação que cerca a óptica macroeconômica e a incursão na gênese do 

mercado televisivo. 

 

 
 
 

                                                 
4 Economie de l’information, apostilas de curso dado por Henri Mercillon na Sorbonne, período 
1966/67. 



 

Industrialização brasileira: entre o dualismo e a dialética 
 

O processo de industrialização e a relação disso com a constituição do mercado 

consumidor interno, o que requalificava o tipo de acumulação, já estabelece, em si 

mesma, uma controvérsia entre teóricos da formação econômica do Brasil no 

século XX. As divergências centram-se na análise sobre a causa propulsora da 

industrialização, destacadamente na fase posterior à Segunda Guerra Mundial. 

Diferentes autores de matriz cepalina – a exemplo de Fernando Henrique Cardoso 

e Enzo Faletto (1970) e de Maria da Conceição Tavares (1975) – formularam a 

tese de que a transição da economia agrário-rural para urbano-industrial teria se 

dado mediante uma disputa polarizada que articulava questões políticas e 

econômicas: a hegemonia dos cafeicultores era confrontada pela ascensão dos 

industriais. Complementarmente, os fenômenos explicativos da industrialização, 

segundo os mesmos pesquisadores, partiam da reacomodação e mesmo de uma 

nova conformação do mercado interno, ou seja, da demanda, o que fica 

evidenciado no clássico conceito de “substituição de importações”. 

 

Por muito tempo, conforme aponta Ricardo Bielschowsky (2000, p. 29), a ideia de 

“substituição de importações” foi preponderante como “forma de industrializar” na 

América Latina, e a “dinâmica substitutiva” era o modelo de crescimento na região. 

Foi no começo dos anos 1970 que intelectuais da escola de Campinas (SP), 

também formada por intelectuais de origem cepalina, opôs-se pela primeira vez a 

essa equivalência. Para esses pesquisadores, “o processo de industrialização 

seria portador de uma lógica e de um dinamismo independentes da mera 

substituição de importações, já que se projetava por força de decisões de 

acumulação de capital orientadas para a formação de capacidade de oferta sem 

‘demanda reprimida por restrições a importar’”. A discussão, portanto, passa, 

sobretudo, pela formação e pela articulação das classes sociais no país, e não 

somente pelos apontamentos de ordem econômica stricto sensu, uma das críticas 



 

mais duras feitas por Francisco de Oliveira (1972) a Maria da Conceição Tavares e 

outros autores defensores da tese cepalina. 

 

A lógica da “substituição de importações” indicava que a crise cambial encareceu 

os bens que até então eram importados, o que, associado à indisponibilidade de 

divisas e à Segunda Guerra Mundial, “impedia” o acesso aos bens importados. 

Isso passou a dar lugar a uma demanda “contida ou insatisfeita, que será o 

horizonte de mercado estável e seguro para os empresários industriais que, sem 

ameaça de competição, podem produzir e vender produtos de qualidade mais 

baixa que os importados e a preços mais elevados”, resume Francisco de Oliveira 

(1972, p. 48), já com abordagem crítica quanto ao peso dado à contingência do 

mercado interno. Essas ocorrências seriam completadas com a adoção de uma 

política alfandegária protecionista, que ampliaria as vantagens dos produtos de 

fabricação interna.  

 

Entretanto, bem antes, Maria da Conceição Tavares (1964, p. 69) já alertava que 

expressão “substituição de exportações” “é pouco feliz porque dá a impressão de 

que consiste em uma operação simples e limitada de retirar ou diminuir 

componentes da pauta de importações para substituí-los por produtos nacionais”. 

Ainda assim, ela mesma corrobora a síntese apresentada pelo seu crítico quando 

definiu a série de decisões dos governos na tentativa de defender o mercado 

interno da crise internacional gerada nas décadas anteriores, marcadas por 

guerras e a chamada “Grande Depressão”. Para ela, essas medidas “consistiriam 

basicamente em restrições e controle das importações, elevação da taxa de 

câmbio e compra de excedentes ou financiamento de estoques, visando, antes, 

defender-se contra o desequilíbrio externo do que estimular a atividade interna” 

(Tavares, 1964, p. 64). 

 

 



 

Mesmo com a ponderação sobre a complexidade dos conceitos feita por Maria da 

Conceição Tavares, subsistem pelo menos três questões centrais a oposição 

teórica permanece na tentativa de explicar a industrialização pelo vetor da 

demanda, e não a partir da explicação da acumulação capitalista; segue a 

discordância sobre a determinação do mercado internacional sobre a 

industrialização brasileira; e o caráter das posições políticas e econômicas do 

setor agrário frente a esse processo continua cindindo as análises. De um lado, há 

a indicação de que as mudanças verificadas podem ser analisadas, grosso modo, 

nos termos da oferta e da demanda ou, se colocado de forma mais apropriada, de 

acordo com o entendimento de que “segmento urbano da renda é o determinante” 

principal das condições de demanda que justificam a expansão industrial (Tavares, 

1975, p. 103); por outro, é priorizada o crescimento industrial é uma consequência 

de uma série de “medidas destinadas a instaurar um novo modo de acumulação 

de capital” e, para tanto, deveria ser compreendida a dinâmica da luta de classes 

(Oliveira, 1972, p. 34 e 38). 

 

A explicação, para os cepalinos, era de que a crise externa teve função 

determinante para a introdução, no Brasil, do “modo especificamente capitalista de 

produção o capitalismo industrial” (Tavares, 1975, p. 100, grifo da autora). Advêm 

daí as críticas contra o “modelo dualista” da Cepal, que antagonizava o “atrasado” 

e o “moderno”, com a passagem a um novo momento da demanda interna a partir 

da “imposição de formas de consumo sofisticadas” (Oliveira, 1972, p. 48). 

Ademais, as intervenções de toda ordem provenientes da urbanização – marcada 

pela secundarização do ambiente rural – não eram classificadas como opositoras, 

mas favorecedores, até determinado ponto, do adensamento industrial, sempre 

em diálogo com as dinâmicas das classes sociais. 

 

Não obstante as diferentes visões na totalidade das leituras realizadas, existem 

consensos quanto à cronologia de alguns acontecimentos elementares e também 



 

no que diz respeito às cisões do beneficiamento do Estado com os setores 

agrário-exportadores, nominadamente os cafeicultores. Maria da Conceição 

Tavares (1975, p. 101) localiza entre 1933 e 1937 a “ruptura efetiva” da economia 

brasileira frente à produção agrícola. “Passada a recuperação da crise de 1930, 

tanto a acumulação industrial-urbana quanto a renda fiscal do governo se 

desvinculam da acumulação cafeeira e daí em diante submetem-na aos destinos e 

interesses do desenvolvimento urbano-industrial”. É este hiato temporal, da crise 

de 1930 até o começo da década de 1950 que merece, segundo a economista, 

“com certa propriedade a designação de ‘substituição de importações”. Isso 

porque, explica, a partir da redução da capacidade de importação, foi possível 

aumentar a produção industrial. Tavares (1975, p. 103) denomina esse período de 

“industrialização restringida”. 

 

A industrialização brasileira se dá, então, a partir de alguns poucos itens não 

agrícolas da cesta de consumo dos assalariados, o que determinará o surgimento 

de ramos específicos, a começar pelos bens não duráveis, como alimentos, 

calçados, têxteis e alguns bens intermediários. Estes serão viabilizados, 

sobretudo, pela existência de recursos naturais, pelos altos custos de transporte 

da importação e pela existência de mão de obra barata, o que tornou os produtos 

competitivos (Oliveira, 1977, p. 27). Do ponto de vista da demanda, o 

desenvolvimento do setor exportador, ainda com base na produção cafeeira, 

favoreceu o processo urbanização, que deu abrigo ao mercado desses “bens de 

consumo interno”, produtos de indústrias tradicionais de baixo nível de 

produtividade (Tavares, 1964, p. 62). 

 

Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto (1970, p. 92) também insistem na tese 

de que a economia brasileira vivia um problema de demanda para realização da 

acumulação. O denominado “desenvolvimento para dentro”, que, segundo eles, 

ascende durante a guerra e manifesta-se “em sua plenitude” durante a década de 



 

1950, foi garantido pelas políticas de “industrialização substitutiva”, que 

“consistiram no aproveitamento e incremento da base produtiva do momento 

anterior para atender à demanda interna de bens de consumo e bens 

intermediários, devido especialmente à carência de divisas e também às 

dificuldades de importação”. As definições governamentais nas áreas tarifárias e 

alfandegárias tinham a tarefa de “se não assegurar uma elevação significativa dos 

salários reais, pelo menos proporcionar aumento, em termos absolutos, do 

número de indivíduos provenientes dos setores populares que se vão 

incorporando ao sistema industrial” (Cardoso; Faletto, 1970, p. 95).  

 

Para realizar um movimento endógeno de acumulação, empresários necessitavam 

de instrumentos para “mobilização e centralização” (acumulação) de capital, 

necessários a uma “concentração de recursos” suficiente para a ampliação da 

produção, o que não era possível de alcançar com a simples expansão ou 

diversificação da estrutura existente (Tavares, 1975, p. 113). Residem aí, segundo 

Maria da Conceição Tavares, as funções desempenhadas pelo Estado e pelo 

capital internacional nesse ciclo de industrialização. No entanto, o capital 

mobilizado não encontra o cenário ideal para a sua realização final, dependendo, 

ainda, da criação de demandas, voltando à tese para focalização da ponta final do 

processo de acumulação. 

 

Francisco de Oliveira (1977, p. 79) está mais preocupado em dissecar como se 

deu o desenho financeiro e político-institucional que propiciou a acumulação de 

capital. O financiamento desse processo se dava a partir de três pontos principais: 

1) a manutenção da política cambial e da política do confisco cambial, tentando-se 

utilizar o mecanismo da transferência de excedentes do setor agroexportador para 

o setor industrial; 2) a nacionalização dos setores básicos dos bens de capital, 

mais propriamente nos setores produtores de bens intermediários (internalização 

do financiamento); 3) a contenção relativa do salário real dos trabalhadores, 



 

atenuada pela função que se assinalava às empresas do Estado, o que implicava 

produzir certos bens e, sobretudo, serviços abaixo do custo, transferindo em parte, 

por essa forma, poder de compra aos assalariados. 

 

À parte a formação do mercado interno consumidor no Brasil, era necessário 

manter determinado nível de demanda para absorver a nova oferta de bens 

duráveis, que se dá no contexto de extrema concentração de renda. Essa 

realidade, aliás, foi motivo de debate dentro do próprio pensamento cepalino, que 

orbitava entre indicar uma forte tendência à estagnação, impossibilitando o 

processo de acumulação de capital a partir de determinado ponto da má 

distribuição (tese de Celso Furtado), e uma tendência de manutenção do 

crescimento industrial mesmo se confirmando esse cenário. Efetivamente, para se 

sustentar uma demanda de bens duráveis – destacadamente os “pesados”, como 

os automóveis –, seria necessária “uma política de diferenciação de produtos e de 

propaganda para tentar aumentar ainda mais a propensão ao consumo das 

camadas de altas rendas”. Segundo Tavares (1975, p. 132), “isto significava entrar 

num forte processo de competição monopolística por parte das empresas, que 

mudariam sua estrutura de produção e de custos, inicialmente no sentido da 

diferenciação de modelos mais luxuosos e do aumento relativo dos custos de 

vendas”. 

 

A televisão: o príncipe tecnológico capitalista 
 

Na interessante articulação que faz entre o “príncipe” de Maquiavel e o “príncipe 

moderno” de Gramsci, Ianni (1999, p. 22-23) expande o conceito para abordar a 

influência e a atuação ativas da mídia, com destaque para a televisão, que, para 

ele, “exerce uma influência acentuada ou preponderante nas relações, processos 

e estruturas de integração social, desde cima, espalhando-se pelas diferentes 

esferas da vida social”. Além disso, as corporações transacionais, interessadas no 



 

comércio de mercadorias e na publicidade, bem como na expansão dos mercados 

e no crescimento do consumo, tornam-se “agentes importantes, frequentemente 

decisivos, do modo pelo qual se organizam, funcionam e expandem as novas 

tecnologias da comunicação. Sem esquecer que grande parte da mídia organiza-

se em corporações e, muitas vezes, faz parte de conglomerados também 

transnacionais” (Ianni, 1999, p. 16). 

 

Isso significa, na prática, que, na transição de cada padrão tecnológico ou na 

inserção de um novo meio de comunicação, o que está em jogo são os interesses 

dos Estados em articulação com os principais conglomerados empresariais 

(nacionais ou transnacionais), tendo sempre em vista a economia e a geopolítica 

internacionais. A explicação principal para essa interdependência é o caráter 

altamente internacionalizado do mercado das indústrias de alta tecnologia, fator 

hoje transversal, com a mundialização do capital, mas também pela concentração 

da capacidade de ciência e tecnológica nos países mais centrais da economia. Em 

decorrência desse desequilíbrio de forças, ao final das disputas, na maior parte 

das vezes, não são os interesses dos Estados nacionais periféricos que 

prevalecem, mesmo considerando-os no conjunto, mas sim a composição social, 

as demandas de consumo e a organização da produção dos países centrais na 

economia mundial – especialmente, Estados Unidos, países líderes da Europa, 

Japão e, nos últimos anos, China.  

 

Nesse sentido, três tendências inter-relacionadas parecem direcionar fortemente 

aqueles serviços e elementos estruturais e condicionam as negociações de 

interesses dos vários grupos econômicos, culturais e políticos: 1) formação de 

conglomerados de empresas, estimulada por desregulação e competição, num 

crescente mercado mundial; 2) globalização do mercado da produção intelectual, 

com grande número de produtos simbólicos marcados por uma cultura de 

consumo internacional; e 3) privatização, caracterizada pela predominância de 



 

interesses privados – em detrimento do interesse público (Jambeiro, 2004, p. 73). 

 

Sérgio Capparelli (1982, p. 14) destaca um elemento estrutural de análise: essa 

fase do sistema capitalista apresenta também uma tendência acelerada da 

economia à concentração, passagem do capitalismo competitivo para a sua fase 

monopólica. Esta tendência à monopolização já começara em fins do século 

passado, mas seu amadurecimento se reforçou a partir da Segunda Guerra 

Mundial. Àquela altura, com uma maior intervenção do estado keynesiano na 

maioria dos Estados centrais, principalmente na Europa, o capital exigia demanda 

para completar o ciclo de produção, circulação e, principalmente, de consumo de 

mercadorias, que serviu de motor para essa reconstrução do modo de produção 

no pós-guerra. 

 

Nicholas Garnham (1991) aponta que, nesse contexto, a economia política do 

sistema de televisão se estabeleceu no equilíbrio construído entre três processos. 

Primeiro, o desenvolvimento da infraestrutura de transmissão e recepção, que 

envolveu uma parceria entre o Estado e os consumidores da indústria eletrônica 

nacional. Segundo, dada a impossibilidade técnica de criação de sistemas de 

pagamentos diretos, mobilizou programas de financiamento, o que envolveu uma 

parceria entre o Estado, como uma fonte de receita de licenciamento ou de 

impostos diretos, e o setor de anunciantes. Terceiro, como exigido pelo acesso 

limitado ao espectro de estado controlado, a indústria de televisão teve que se 

mobilizar e manter a legitimidade política para mediar interesses junto aos 

governos. Essa natureza do pacto fordista entre o Estado e a televisão adotou 

formas nacionais diversas, dependendo das diferenças da estrutura econômica, 

do nível de desenvolvimento e do equilíbrio das forças sociais. Em outras 

palavras, “a estrutura sociopolítica e econômica das diferentes sociedades 

também determina a estrutura interna de seu sistema de mídia, os métodos de 

financiamento deste e, consequentemente, das relações intersistêmicas das 



 

diferentes organizações da mídia” (Gurevitch5, 1991 apud Ianni, 1999). 

 

A televisão, assim com os demais meios de comunicação eletrônica, deve ser 

considerada não um simples aparato, mas um instrumento tecnológico em busca 

de necessidades que lhe confiram permanente legitimação social. Nesse sentido, 

não se podem ver os meios a partir da lente do “determinismo técnico” ou da ideia 

de “neutralidade da técnica” (Wolton, 1996, p. 66). Ambas as angulações poderiam 

levar a incorrer em erros teóricos e metodológicos ao examinar os complexos 

processos que condicionam as mídias. O conceito de televisão, portanto, não 

pode ser limitado às suas particularidades tecnológicas nem às suas qualidades 

estéticas, considerando aqui a produção de conteúdos. “Televisão é um sistema 

informativo homólogo aos códigos da economia de mercado e acionado pelo 

desenvolvimento tecnológico” (Sodré, 1977, p. 18). 

 

Os meandros do funcionamento da televisão, definitivamente, vão além da lógica 

interna de funcionamento das fases da cadeia de valor (produção de conteúdo, 

programação, distribuição/ entrega e consumo). Sodré (1977, p. 84) define a 

televisão como a ponta tecnológica do processo caracterizado pela 

“monopolização da fala”, que guarda, segundo ele, uma “homologia com os 

fenômenos de concentração da produção econômica, do poder político e do 

neomonolitismo das formas de pensamento”. Dessa forma, fica mais evidenciado 

o duplo objetivo da televisão, numa articulação de complementaridade.  

 

A eficácia da televisão pode ser dimensionada de acordo com a sua produtividade 

econômica, mas também na proporção dos seus dividendos políticos. Na 

dimensão econômica, a televisão reproduz o capital investido, servindo como 

produção de valor, e, como produto híbrido, utiliza mão de obra física e intelectual 

                                                 
5 GUREVITCH, Michael. The globalization of electronic journalism. In: CURRAN, James; 
GUREVITCH, Michael (Orgs.). Mass Media and Society. London: Edward Arnold, 1991. p. 185-188. 



 

que se redimensiona na fase do consumo. No âmbito político, a televisão difunde 

e reforça determinadas ideias, majoritariamente dominantes. Embora haja 

“situações de conflito” entre o Estado, que procura mais a rentabilidade política, e 

os empresários, que buscam ganhos econômicos, trata-se, segundo Capparelli 

(1982, p. 12), de “ocorrências de superfície”, pois geralmente os interesses do 

aparelho estatal e dos grupos privados “se rearticulam” ao final. 

 

O Estado, então, termina atuando como um agente do mercado na maioria dos 

casos, beneficiando empresários e outros atores hegemônicos. Para assegurar 

esses pressupostos, o Estado assume diferentes funções, a depender dos 

interesses e dos contextos econômico, político e tecnológico. Nos termos de 

Jambeiro (2004, p. 72), o Estado pode assumir os papéis de proprietário, gerir o 

espectro eletromagnético como bem público e sustentar emissoras de rádio e TV 

que explore diretamente; de promotor, porque formula e executa políticas para o 

desenvolvimento do setor, fazendo investimentos na infraestrutura e concedendo 

incentivos e subvenções; e, por fim, de regulador, com a discricionariedade de 

fixar regras de instalação e operação de infraestruturas e serviços. Mais do que 

dominar o aparelho estatal por fora, os empresários de radiodifusão também o 

integram, sendo, em um só tempo, formuladores e beneficiários de legislações, 

atos administrativos e de políticas públicas, o que confere a eles a condição de 

duplamente favorecidos. 

 

Além disso, o sistema industrial mantém uma dependência direta com as 

comunicações, principalmente com a televisão comercial, chegando a ter a 

existência comprometida no caso do insucesso dessa mídia. Ao tratar dos 

processos que dão base ao modelo comercial de televisão, devem ser observadas 

as funcionalidades operativas da publicidade, não mais como incipiente um 

mercado da primeira metade do século XX, mas como uma atividade que 

caminhou junto, cronologicamente até, com o adensamento industrial do Brasil, 



 

inclusive do ponto de vista técnico e econômico. Com a mudança da lógica de 

consumo a partir dos anos 1960, em que não se dá mais, majoritariamente, a 

integração de segmentos sociais ao mercado como demanda (a partir do 

assalariamento, por exemplo), passa-se ao “acesso privilegiado e constantemente 

renovado das classes favorecidas aos bens”, segundo narra Maria Eduarda da 

Mota Rocha (2010, p. 40).  

 

Do ponto de vista cultural, os valores colocados como inerentes ao espírito do 

tempo da modernização perdiam peso, e a “ostentação” começa a ganhar corpo 

como estratégia de diferenciação e afirmação de classe. “Com a indústria cultural 

e a produção em massa, assentaram-se no Brasil as bases materiais para a 

difusão da ideologia do progresso, veiculada pelo discurso publicitário através de 

diferentes conceitos, sobretudo, até a crise dos anos 1980”. Cabia, portanto, ao 

mercado publicitário a tarefa de “diversificar e acelerar o consumo numa faixa 

restrita da população, uma vez que a base da pirâmide social continuava excluída. 

Eis […] a razão da hipertrofia do setor publicitário no Brasil” (Rocha, 2010, p. 56). 

 

A televisão, como indústria e como linguagem, foi o suporte tecnocultural para 

operar esse discurso capitalístico da publicidade, que, além de mobilizar para o 

consumo, normatiza relações sociais. Entre as finalidades da televisão no sistema 

capitalista dependem do atendimento a alguns objetivos básicos: 1) Ampliação da 

produção: A televisão no Brasil deu continuidade ao objetivo capitalista de 

produção, oferecendo novas possibilidades ao capital; 2) Propaganda para 

produtos: A televisão exerce uma função importante no processo capitalista de 

valorização, como veículo para a publicidade de mercadorias produzidas; 3) 

Ampliação do mercado e do setor de comunicação: O mercado consumidor da 

indústria cultural pode ser ampliado às camadas da sociedade que antes não 

participavam; 4) Difusão e reforço da ideologia dominante: A televisão, 

funcionando dentro do modo de produção existente, age como um instrumento de 



 

classe. Ela tende a difundir as ideias da classe dominante na formação social 

brasileira e age predatoriamente sobre as formas não centralizadas de 

comunicação (Capparelli, 1982, p. 59). 

 

Essa relação é explicada pela forma como os mecanismos de mercado operam 

para transformar a informação num vetor estratégico na produção de mercadorias. 

Como coloca Granham (2001), não foi coincidência que a “ascensão e queda” do 

que poderia ser entendido como o “período clássico” da televisão coincidiu com o 

prolongado boom econômico fordista. Este período variou em alguns anos de país 

para país a depender do desenvolvimento do setor industrial e da expansão do 

mercado interno de cada economia, mas, no contexto mundial, o fim é marcado 

pela Crise do Petróleo, ocorrida no começo dos anos 1970. Desse modo, a 

televisão cumpriu uma múltipla função frente àquela fase do capitalismo, incidindo 

inclusive no modo como se deu a regulação do setor de radiodifusão – o que é 

ainda mais perceptível nos países em que se adotou majoritariamente o modelo 

comercial de televisão aberta, como nos Estados Unidos, que, por sua vez, foi 

acompanhado pelo Brasil. Portanto, o sistema televisivo 

 

no era tan sólo un modelo clásico fordista, sino también el 

lugar clave tanto de la acumulación como de la regulación 

fordista. Constituía el punto clave de la acumulación porque 

creaba el mercado para los equipos receptores de la 

televisión, que fue uno de los principales motores del 

crecimiento fordista y porque proporcionaba la herramienta 

clave del marketing para los bienes de consumo de masas -

fundamentalmente comida precocinada y productos de larga 

duración –, sobre los que se basaba en buena medida el 

boom fordista. También representaba un punto clave para la 

regulación, ya que solucionaba una de las potenciales 



 

contradicciones del fordismo (Garnham, 2001, s/p). 

 

À guisa de conclusão: a televisão brasileira 
 
Existe, entretanto, um gap entre a consolidação da TV nos países centrais, já nos 

anos 1950, e a instituição do sistema televisivo definido por Muniz Sodré (1977, p. 

91) no Brasil, porque, diferentemente dos Estados Unidos, aqui não havia fatores 

de demanda suficientemente fortes para sustentá-lo. O que houve, em 1950, foi a 

chegada ao país dos equipamentos televisivos, inaugurando uma fase que muitos 

autores chamam de “elitista” (Mattos, 2009) ou mesmo de “experimental”, quando 

a atividade da TV, ainda em formação, tinha um “caráter ao mesmo tempo 

aventureiro e improvisado” (Barbosa, 2010, p. 15). Esse período foi dominado pelo 

grupo Diários Associados, de Assis Chateaubriand, que, com seu “império”6 

construído com base no jornal impresso e no rádio, viabilizou a TV Tupi, dando 

início a uma produção televisiva que não ia muito além do amadorismo. Depois, as 

paulistas Record (1953) e Excelsior (1960), com mais condições de 

competitividade, abririam caminho para outra etapa da televisão brasileira. 

 

O modelo de negócios, a composição da programação e até as preferências 

estéticas, nesses primeiros anos, foram definidos tendo como referência o rádio, 

que desde a década de 30, juntamente ao jornal, desenvolvia-se como um dos 

elos existentes entre a produção e o consumo, inserindo a publicidade de 

produtos. Em resumo, a TV recém-chegada já se caracterizava “pela busca de 

audiência de massa, pela predominância de entretenimento em detrimento dos 

programas educacionais e culturais e pelo controle privado sob fiscalização 

governamental, com a sustentação econômica baseada na publicidade” 

(Jambeiro, 2001, p. 51).  
                                                 
6 Assis Chateaubriand, na sua fase áurea, chegou a 36 emissoras de rádio, 34 jornais e 18 canais 
de televisão. A formação deste oligopólio, de certa forma, confirma a tendência da economia dos 
anos 1950 (Capparelli, 1982, p. 22). 



 

 

 

Essa condição da TV brasileira vai persistir até a sedimentação de uma série de 

fatores apontados como pressupostos para a “decolagem” do novo veículo, do 

ponto de vista da demanda: a) industrialização e unificação do mercado por um 

centro econômico; b) aumento dos níveis de renda e aparecimento de novas 

camadas de consumidores; c) crescimento e modernização das cidades; d) 

elevação dos níveis de instrução e aparecimento de novas carências de lazer; e) 

custo unitário dos serviços informativos relativamente baixo para cada consumidor, 

devido à expansão do financiamento publicitário (Sodré, 1977, p. 84-85). Isso só 

foi possível após os intensos investimentos que marcaram a economia nacional 

principalmente a partir do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), com a 

concomitante alavancagem do capitalismo fordista mundial. A virada da década de 

1950 para os anos 1960 marca o momento em que o mercado interno brasileiro se 

internacionaliza, dando a uma parcela mínima da população condições de 

consumir, o que seria a base para a consolidação da publicidade na televisão, 

inserindo-se em toda a programação, e não se limitando ao patrocínio de 

programas específicos, como na fase inicial.  

 

A partir daí, o papel da televisão assume outra dimensão: “primeiro, tornando-se, 

ela mesma, um símbolo dessa sociedade de consumo e, em segundo lugar, 

reforçando estas novas tendências” (Capparelli, 1982, p. 20, grifo do autor). Em 

compasso com a modernização das tecnologias das comunicações (invenção do 

videoteipe, formação de redes etc.), a diversificação dos bens de luxo e a 

reconcentração da renda, permitindo a realização de gastos supérfluos por alguns 

segmentos sociais, foram elementos que impulsionaram diretamente a expansão 

da tevê. Apesar disso, até meados dos anos 60, o rádio ainda era o principal 

veículo de comunicação de massa do país. Logo caberia à televisão o papel de 



 

mudar sua programação para expandir o seu público7 com o objetivo de integrar à 

audiência outros segmentos sociais urbanos, favorecendo o interesse dos 

anunciantes pela TV. Nesse contexto, “o desenvolvimento da publicidade está 

atrelado ao surgimento de novas necessidades ligadas à órbita da circulação, no 

capitalismo monopolista” (Rocha, 2010, p. 54-55). 

 

Após o golpe civil-militar de 1964, ocorre uma série de mudanças econômicas 

políticas e institucionais que concorreram para reconfigurar o mercado de 

televisão brasileiro. Aproveitando a escalada do capitalismo fordista, o governo 

ditatorial forjou um modelo nacional de crescimento econômico, baseado no 

endividamento externo. Também pôs fim à agitação política que perturbava os 

interesses de empresários urbanos e latifundiários rurais, contrariados com as 

reformas pretendidas pelo governo de João Goulart, que havia sucedido 

Kubitschek após a oculta passagem de Jânio Quadros pela Presidência. Assim, 

“antigas elites foram substituídas por setores mais afinados com a lógica 

modernizadora, como tecnocratas, financistas, industriais e outros” (Sodré, 1977, 

p. 98). Esses acontecimentos influenciaram direta e indiretamente o êxito da 

Globo, que aparece em 1965 apresentando-se como um exemplo do caráter 

modernizador na administração empresarial, que seria conduzida por executivos 

profissionais. Os Diários Associados e a TV Globo representariam, portanto, duas 

organizações expressando diferentes épocas de expansão do capital (Capparelli, 

1982, p. 21). 

 

Nesse ponto, o trabalho de Herz (2009) sobre os caminhos secretos percorridos 

daquela que se tornaria a principal empresa de comunicação do Brasil é 

indispensável para compreender como se deu a construção política e econômica 
                                                 
7 A conquista da audiência teve um registro cultural insólito no Brasil. Foi a Globo a principal 
responsável pela estética do grotesco, que liderou a audiência de tevê entre 68 e 72, justamente o 
período do boom econômico-financeiro. O grotesco significou uma singularíssima aliança simbólica 
da produção televisiva com os setores pobres ou excluídos do consumo nas “ilhas” desenvolvidas 
do país (Rio e São Paulo) (Sodré, 1977, p. 102). 



 

do novo símbolo da oligopolização da mídia. A implantação da empresa da família 

Marinho abriu “uma fase acelerada de modernização dos sistemas de 

comunicação de massa, inaugurou práticas empresariais compatíveis com essa 

modernização e inspirou políticas oficiais que amparam as pretensões privado-

comerciais dessas empresas” (Herz, 2009, p. 25).  

 

A empresa, então novata, após o início fundado em bases de financiamento 

flagrantemente inconstitucionais (acordo Time/Life), passa a despontar como 

empresa comercialmente ousada, baseando-se, em grande parte, no modelo da 

TV Excelsior para criar o que os marqueteiros denominaram de “padrão Globo”. O 

estabelecimento dessa nova referência técnica e estética, de acordo com Bolaño 

(2004, p. 51), foi fundamental para construir o predomínio global das décadas 

seguintes, porque elevou intensamente as exigências de recursos para penetrar 

na faixa de mercado. Ou seja, serviu como uma forte “barreira à entrada” não 

somente de novos concorrentes como também dos já efetivos – inclusive do SBT 

e da Manchete, surgidos no começo dos anos 1980. A partir da consolidação da 

Globo como líder do mercado televisivo, o que se mantém nos últimos 40 anos, 

todas as fases que se seguiram, inescapavelmente, mantêm algum vínculo com 

as decisões tomadas por esse grupo empresarial. 
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