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Laranjal de concessões
Fraudes nas aquisições de emissoras de rádio e TV dão
enésimo argumento a favor de marco regulador que vede
utilização política dos meios

A revelação de que testas de ferro são utilizados
regularmente para a aquisição de concessões de rádio e TV
nas licitações do governo federal vem reforçar a necessidade
de reforma urgente do sistema.
Levantamento desta Folha mostrou que funcionários
públicos, donas de casa e até uma cabeleireira e um
enfermeiro constam como donos de rádios e TVs. Nada
contra essas profissões, claro, tão dignas como quaisquer
outras.
O problema reside no fato de a renda desses supostos
proprietários ser incompatível com os valores das transações
feitas em seus nomes. São, no jargão da delinquência, meros
"laranjas".
O objetivo da fraude é ocultar os verdadeiros donos das
emissoras. São especuladores, igrejas e políticos que, por
motivos vários, não podem ser a face visível dessas
empresas de comunicação. Driblam, assim, proibições legais
e têm liberdade para agir em prol dos próprios interesses,
raramente condizentes com os do público.
Quase tão chocante quanto constatar a burla é ver o
Ministério das Comunicações admitir, com candura, que
não teria meios de identificar o uso de laranjas. "Seria
preciso quebrar o sigilo fiscal da empresa e dos sócios e
fazer escuta telefônica para saber se há um sócio oculto por
trás dos proprietários declarados", disse o secretário de
Serviços de Comunicação Eletrônica do ministério.
Ora, a reportagem da Folha, sem fazer uma coisa nem outra,
apontou 44 laranjas em 91 concessões conferidas de 1997 a
2010.
A incapacidade de identificar fraudes, no entanto, é apenas
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uma das muitas deficiências do processo de concessão. Há
quase 900 licitações feitas entre 1997 e 2001 ainda não
concluídas. Assim, fica claro que não só falta celeridade às
concessões no país como o longo tempo gasto não se traduz
em processo mais criterioso.
O governo discute, desde o ano passado, um novo marco
regulador para a mídia eletrônica. Um anteprojeto que veio
a público em dezembro proibia políticos de receberem
concessões de rádio e TV. A medida é acertada, uma vez
que o controle de meios de comunicação de massa confere
uma vantagem indevida a seus proprietários no processo
eleitoral.
É muito improvável que o Congresso vá nessa direção. O
próprio ministro das Comunicações, Paulo Bernardo,
favorável à proibição, já admitiu que é mais fácil o
Parlamento votar o impeachment de um presidente que
rejeitar a renovação de uma concessão. Nada menos que 61
eleitos em 2010 informaram ter rádio ou TV -fora os que se
valem de laranjas.
O ministro Paulo Bernardo anunciou que pedirá a cassação
das concessões em poder de laranjas, mandará investigar
outras irregularidades e tornará mais rígidas as regras das
licitações. O público começará a acreditar nesse tipo de
promessa quando ocorrer, de fato, a primeira cassação.
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