
Conferência de Comunicação e tensão com os radiodifusores - Ricardo Noblat: O Globo

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/11/18/conferencia-de-comunicacao-tensao-com-os-radiodifusores-242193.asp[27/11/2009 02:37:06]

PAÍS Edição digital  No celular  No e-mail

 

BUSCA

PÁGINA PRINCIPAL
ARTIGOS
ENTREVISTAS
VALE A PENA ACESSAR
ARQUIVO DO BLOG

LEIA TAMBÉM

LEIA EM O GLOBO

A última coluna do Noblat

DESABAFE

Neste espaço, jogue
fora tudo que o
incomoda. Sem pesar
a mão, por favor.

Dê sua opinião
Outras opiniões

OUÇA

FALE COM O BLOG

falecomoblog@globo.com

ESPECIAL

Relembre a cobertura
completa da eleição que
mudou o Brasil

ENQUETE

Você deixaria de votar em um
candidato à sucessão de Lula
só por que ele contaria com o
apoio do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso?

Sim

Não

Não sei

Resultado
Pesquisa anterior

SIGA O BLOG DO NOBLAT

MAIS TWEETS

NO SEU CELULAR

SMS
Envie Noblat para 88435
R$ 0,10 por notícia, até 2x/dia

Internet
Navegue no celular 
Digite oglobo.mobi no
browser do seu aparelho

BIBLIOTECA

Crônicas

Discursos

Ok
Enviado por Bruno Lima Rocha - 18.11.2009 | 12h09m

ARTIGO

Conferência de Comunicação e tensão com os
radiodifusores

O Brasil está há menos de um mês de um fato inédito e,
não por acaso, o tema é ignorado solenemente pela maior
parte dos cidadãos deste país.

Entre os dias 14 e 17 de dezembro, em Brasília, delegados
estaduais representando movimentos populares, o Estado
em seus distintos níveis de governo e parcelas dos agentes
econômicos do setor, estarão discutindo a comunicação

social brasileira em uma instância não vinculante.

Ou seja, o que se debater na Conferência Nacional de Comunicação (Confecom,
http://proconferencia.org.br) não vira lei, mas pode servir de base para mudanças
estruturais no curto e médio prazo.

Das várias abordagens possíveis para o tema, vejo como essencial o debate dos três
sistemas de comunicação.

A Constituição assinada em 1988 prevê no Capítulo V da Comunicação Social, artigos
220 a 224, definições que não se verificam na sociedade.

Explico.

O texto da Carta Magna compreende que no Brasil devam existir três sistemas
complementares e não rivais.

Tratam-se dos sistemas privado, estatal e público (não-estatal).

O primeiro diz respeito aos operadores empresariais que vêem a indústria da
informação, comunicação e cultura como uma forma de dividendos econômicos, um
negócio.

O sistema estatal é alvo de disputa, entre fazer uma mídia dos poderes, ou pior,
chapa branca; ou defender o modelo da BBC inglesa, quando o Conselho da Entidade
é soberano e gestor de orçamento próprio.

Já o terceiro sistema, o público não-estatal, tem sua base montada a partir da Lei
9612/98, quando se regulamenta o serviço de radiodifusão comunitária, e
compreende as mídias associativas sem fins lucrativos e onde todos os cidadãos de
um determinado território tenham acesso.

O calcanhar de Aquiles da mídia brasileira é a reprodução do modo de financiamento
baseado na publicidade.

Como em qualquer outro ramo da economia do país, o definidor da viabilidade do
empreendimento não é a expertise no ramo de atuação, mas a relação com o Estado
e os poderes de fato.

Este conceito em economia política se chama “relações assimétricas”.

O mesmo se materializa quando os grandes grupos de mídia operando no Brasil têm
nos anunciantes estatais uma fonte fundamental para fechar a folha de pagamento e
cobrir os custos das empresas.

Estas, afiliadas na Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert) e no seu
racha, a Associação Brasileira de Radiodifusores (Abra) evitam ao máximo pautar o
tema do modelo publicitário oficial.

A tensão se nota na hora de pôr em pauta o debate, considerando que a Abert se
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retira da Confecom e o governo Lula, através do ministro da pasta, Hélio Costa (ele
próprio um radiodifusor), faz o possível para esvaziar a instância e não permitir que a
mesma se torne referência para o setor.

Entendo que a Confecom deve traçar os moldes de um novo marco regulatório e este
passa pela forma de financiamento, que se confunde com o modelo de negócio,
ancorado na relação Empresa-Estado.

A assimetria se nota quando os três níveis de governo investem a maior parte dos
seus recursos de publicidade na mídia privada.

Isto impede a instauração dos três sistemas, a sustentação das emissoras de tipo
estatal e pública, justo por brigarem pela mesma fatia do bolo.

Não por acaso, este assunto os radiodifusores não querem nem ouvir falar.

 

Bruno Lima Rocha é cientista político (www.estrategiaeanalise.com.br /
blimarocha@via-rs.net)

http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/
http://oglobo.globo.com/cultura/kogut/
http://oglobo.globo.com/pais/moreno/
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/
http://oglobo.globo.com/cultura/kogut/
http://oglobo.globo.com/pais/moreno/
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/indice.asp?a=119
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/indice.asp?a=120
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?cod_Post=45135
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/indice.asp?a=166
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/indice.asp?a=121
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=785
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/indice.asp?a=122
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/indice.asp?a=369
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/indice.asp?a=369
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/indice.asp?a=369
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=777
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=777
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=777
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=777
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=659
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=659
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=659
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=659
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=659
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo20.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo20.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo20.asp
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=772
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=772
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=772
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=653
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=653
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=653
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=653
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=653
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=663
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=663
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=663
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=663
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=665
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=665
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=665
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=665
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=658
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=658
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=658
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=658
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=658
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo02.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo02.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo02.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo02.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo02.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo05.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo05.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo05.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo05.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo05.asp
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=656
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=656
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=656
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=656
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=656
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo06.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo06.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo06.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo06.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo06.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo06.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo08.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo08.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo08.asp
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/arquivo08.asp
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=661
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=661
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=661
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=661
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=672
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=672
http://oglobo.globo.com/rss/superblog.asp?codblog=129
javascript:NewWindow('/servicos/blog/indique.asp?b_publicacao=O Globo&b_nome=Ricardo Noblat&caminho=pais&nmblog=noblat&cod_Post=242193','blog',400,500, 'yes','no')
javascript:NewWindow('/servicos/blog/indique.asp?b_publicacao=O Globo&b_nome=Ricardo Noblat&caminho=pais&nmblog=noblat&cod_Post=242193','blog',400,500, 'yes','no')
javascript:NewWindow('/servicos/blog/escreve.asp?cod_Post=242193','blog',400,500, 'yes','no')
javascript:NewWindow('/servicos/blog/escreve.asp?cod_Post=242193','blog',400,500, 'yes','no')
javascript:NewWindow('/servicos/blog/comentarios.asp?cod_Post=242193','blog',400,500,'yes','yes')
javascript:NewWindow('/servicos/blog/comentarios.asp?cod_Post=242193','blog',400,500,'yes','yes')
http://www.estrategiaeanalise.com.br/
mailto:blimarocha@via-rs.net


Conferência de Comunicação e tensão com os radiodifusores - Ricardo Noblat: O Globo

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/11/18/conferencia-de-comunicacao-tensao-com-os-radiodifusores-242193.asp[27/11/2009 02:37:06]

SITE:

O GLOBO:

A EMPRESA:

AJUDA ANUNCIE NO SITE POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO FALE COM O SITE O GLOBO EXPEDIENTE

JORNAL O GLOBO CLASSIFICADOS ASSINE CENTRAL DO ASSINANTE FALE COM O JORNAL O GLOBO EXPEDIENTE

SITE PUBLICITÁRIO DA INFOGLOBO JORNAL EXTRA ONLINE DIÁRIO DE S. PAULO CLASSIFICADOS ZAP ANUNCIE

AGÊNCIA O GLOBO BANCO DE IMAGENS ARQUIVO PREMIUM QUEM LÊ JORNAL SABE MAIS TRABALHE CONOSCO

© 1996 - 2009. Todos os direitos reservados a
Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este
material não pode ser publicado, transmitido
por broadcast, reescrito ou redistribuído sem
prévia autorização.

Como sair da vida e entrar
na história (agosto/2004)

A morte de Getúlio Vargas -
Parte II
Como sair da vida e entrar
na história (agosto/2004)

A posse que não houve -
Parte I
A agonia de Tancredo Neves
(março/1985)

A posse que não houve -
Parte II
A agonia de Tancredo Neves
(março/1985)

http://oglobo.globo.com/servicos/ajuda.asp
http://oglobo.globo.com/anuncie
http://oglobo.globo.com/servicos/privacidade.asp
http://oglobo.globo.com/servicos/termos.asp
http://oglobo.globo.com/servicos/faleconosco_globon/_faleconosco.asp
http://oglobo.globo.com/servicos/expediente.asp
http://www.oglobodigital.com.br/
http://classificados.oglobo.com.br/
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26
http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/servicos/faleconosco_jornal/_faleconosco.asp
http://oglobo.globo.com/servicos/expediente.asp
http://www.infoglobo.com.br/
http://www.jornalextraonline.com.br/
http://www.diariosp.com.br/
http://www.zap.com.br/oglobo
http://oglobo.globo.com/anuncie/anuncie.asp
http://www.agenciaoglobo.com.br/
http://www.agenciaoglobo.com.br/bancodeimagens/
http://arquivoglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/quemle/
http://zeus.e-hunter.com.br/infoglobo
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=672
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=672
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=751
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=751
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=751
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=751
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=654
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=654
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=654
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=654
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=655
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=655
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=655
http://www.oglobo.com.br/pais/noblat/default.asp?a=655
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo6/pais/blog/noblat/990470462/x01/default/empty.gif/62643231393938633438333162393330
http://www.gda.com/
http://www.certifica.com/

	globo.com
	Conferência de Comunicação e tensão com os radiodifusores - Ricardo Noblat: O Globo


	lvZGlmdXNvcmVzLTI0MjE5My5hc3AA: 
	form1: 
	palavra: 
	button3: 


	lvZGlmdXNvcmVzLTI0MjE5My5hc3AA: 
	formbarrayahoo: 
	p: 
	optByBusca: y
	button5: 




