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Principais mudanças regulatórias na última década e sua implementação  
 

As eleições presidenciais vão acontecer, no Brasil, no próximo mês de outubro. Nos 

bastidores, o Partido dos Trabalhadores (PT) articula a implementação de uma 

pauta que é antiga no debate sobre a Comunicação Social no Brasil: a regulação da 

mídia. A presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff, já adiantou que deve 

aplicar a regulação econômica, sem, no entanto, criar regras para o conteúdo 

produzido pela imprensa2. No governo federal, o debate foi conduzido na última 

década pelo ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Franklin 

Martins. O ex-ministro defende a regulação do setor da radiodifusão (televisão e 

rádio públicas) e das telecomunicações, excluindo, assim, a mídia impressa. Ambos 

são regidos pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, e pela Lei Geral 

de Telecomunicações, de 1997.  

 

 

 

Limites à concentração de meios privados e melhora nas regulações do setor  
                                                            
1  Doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e graduada 
em Jornalismo pela mesma universidade. No doutorado, pesquisa o setor da TV paga no Brasil. 
2  Matéria do jornal Folha de S.Paulo  
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1461043-dilma-diz-ao-pt-que-fara-regulacao-da-midia
.shtml>. Acesso em 12 de junho de 2014. 



 

 

O anteprojeto proposto pelo ex-ministro nunca foi divulgado, mas sabe-se que 

Franklin Martins é crítico à propriedade cruzada3 
(que pode gerar monopólio e 

concentração da mídia eletrônica nas mãos de poucos grupos) e, com isso, defende 

uma regulação econômica do setor das telecomunicações. Tanto a legislação de 

1962 quanto a de 1997 não tratam do monopólio, o que, para o ministro, fere a 

Constituição Federal do Brasil de 1988. No artigo 220 da Constituição, consta o 

seguinte: "os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser 

objeto de monopólio ou oligopólio”.4 

 
Presença e incidência da sociedade civil nos processos e lutas pela 
democratização  
 

O primeiro grande debate público sobre o tema na última década foi promovido na 

1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), em 2009, convocada pelo 

governo federal e com a participação de integrantes de movimentos sociais e 

empresários dos setores de radiodifusão, internet e telefonia. Em 2012, foi criado 

um Projeto de Lei de Iniciativa Popular5 
que tem como objetivo regular o setor de 

telecomunicações, atualizando o Código Brasileiro de Telecomunicações (que, na 

época, completava 50 anos). A campanha é promovida pelo Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC) e tem o apoio de dezenas de entidades 

da sociedade civil -como associações, conselhos e sindicatos. Ela continua ativa, 

                                                            
3  Aula pública do ex-ministro ao portal Opera Mundi.  
<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/34820/Aula+publica+ 
+no+brasil+tentam+demonizar+regulamentacao+da+midia+diz+franklin+martins.shtml>. Acesso em 
13 de junho de 2014. 
4  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 <  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 13 de junho de 2014. 
5  Mecanismo constitucional que permite à sociedade civil apresentar um projeto de lei ao Congresso 
Nacional (desde que se consiga assinaturas de 1% do eleitorado do Brasil, correspondente, hoje, a 
1,4 milhão de pessoas). 
 



 

uma vez que o número mínimo necessário de assinaturas ainda não foi alcançado6.  

 
 
Fortalecimento institucional: independência da regulação, capacidade 
técnica e de intervenção, transparência e participação social  
 

Inexiste regulação que determine limites econômicos e de conteúdo das 

telecomunicações no Brasil. As legislações de 1962 e de 1997 determinam regras 

gerais para a concessão de frequência de telecomunicações a grupos privados, 

mas não estipulam obrigações.  

 
Equilíbrios no sistema midiático (públicos, comerciais e comunitários)  
 
No Brasil, as telecomunicações se dividem em dois tipos -rádio e TV aberta, 

pertencentes a empresas privadas que utilizam o serviço por meio de concessão 

pública; e TV paga, pertencentes a empresas privadas. Os canais comunitários são 

exibidos na TV paga. As duas categorias possuem características bastante 

diferentes. A rádio e televisão abertas foram instituídas com a lei de 1962, na 

governo João Goulart e pouco antes do golpe que instaurou um regime militar no 

país, em 1964. Caracterizam-se pela concentração na mãos de grandes grupos e, a 

despeito de serem concessões públicas, pela dificuldade de estabelecer regulação 

-oriunda da articulação política desses mesmos grupos. A TV paga, por sua vez, 

teve seu marco regulatório aprovado em 2011. A tramitação do texto no Congresso 

Nacional durou 5 anos e houve dificuldade em estabelecer acordos entre as 

empresas privadas. Mesmo assim, o marco definiu pontos importantes -como o 

estabelecimento de cotas de conteúdo nacional para canais de programação e para 

pacotes (de vendas de conjuntos de canais).  

 

                                                            
6  Site da campanha Para Expressar Liberdade, da FNDC, que busca coletar o número mínimo de 
assinaturas < http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/>. Acesso em 13 de junho de 2014. 
 



 

Fortalecimento da mídia comunitária  
 
A televisão comunitária, no Brasil, existe apenas na TV paga. A lei que 

regulamentou o setor, de 2011, determina que todos os distribuidores devem 

oferecer aos usuários, sem custo, ao menos um canal comunitário para utilização 

livre e compartilhada por entidades não governamentais e sem fins lucrativos.  

 
Fortalecimento da mídia pública  

Em 2007, foi criada a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que gere 

empresas de rádio e TV (sendo um dos canais internacionais), além de um site de 

notícias. O objetivo, com a criação da empresa, foi o fortalecimento do sistema 

público de comunicação no Brasil.  

 
A TV digital e as oportunidades democratizadoras  
 
No Brasil, o Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD) foi implementado 

em 2007 e atinge, hoje, aproximadamente 52% das cidades em todo o território 

nacional7. A principal iniciativa de democratização da informação operacionalizada 

pela TV digital é o projeto 4D8, que será coordenado pela Empresa Brasileira de 

Comunicação. O projeto tem como foco famílias de baixa renda, que receberão, por 

meio de um canal interativo, serviços públicos acessados por controle remoto.  

 

                                                            
7  Lista atualizada das cidades com cobertura de TV digital, por Estado.                             
< http://www.dtv.org.br/cidadesonde-a-tv-digital-esta-no-ar/>. Acesso em 13 de junho de 2014. 
8  Mais informações sobre o Projeto 4D < http://www.ebc.com.br/tags/brasil-4d>. Acesso em 13 de 
junho de 2014. 
 


