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Aluguel corresponde a 20% da
receita das emissoras
Autor(es): Cristian Klein | De São Paulo
Valor Econômico - 05/06/2012
 

As verbas obtidas pelas emissoras de rádio e TV com o
arrendamento de seus horários para programas religiosos e
comerciais giram em torno de 20% do faturamento das
empresas, no caso das TVs de alcance nacional, mas podem
chegar a mais de 90% entre as pequenas rádios do interior,
afirma fonte ouvida pelo Valor.

Com a legislação frouxa, a sublocação de espaço da
programação criou um verdadeiro mercado paralelo que o
governo, agora, tenta coibir. A comercialização dos horários
é criticada por especialistas da área, os quais afirmam que
práticas de fato ao longo do tempo vêm sendo
transformadas em algo de direito.

Um dos integrantes da coordenação executiva da Intervozes,
organização não governamental que acompanha políticas
públicas de comunicação, João Brant compara o
arrendamento a uma espécie de "grilagem eletrônica". "É
uma excrescência. Algumas emissoras são quase
supermercados de horários de sua programação, que
vendem como faixas de "infomerciais". É um balcãozão de
negócios. O governo tem que mexer no regulamento para
desempenhar minimamente seu papel no setor", afirma.

Já Marcos Pereira, presidente do PRB, partido ligado à Igreja
Universal do Reino de Deus (Iurd), defende o arrendamento
dos horários de rádio e TV sob a justificativa de que ele
criou um mercado que não pode ser extinto. "Não tem por
que proibir. É um mercado que nasceu e salva muitas
rádios. Sobrevivem com o que recebem das igrejas. Quantas
pessoas vão ficar desempregadas? Digo não pelo lado das
igrejas, mas pelo dos radiodifusores. Quando se fala neste
assunto, só se pensa nas grandes emissoras, cabeças de
rede, mas há milhares de rádios e centenas de TVs pelo
interior", argumenta.

Questionado se não há excessos e desvirtuamento do papel
educativo, cultural e artístico que as emissoras precisam
cumprir, em razão do caráter público da concessão, Marcos
Pereira concordou, porém, que deve haver um limite. "Uma
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coisa é arrendar a emissora por 24 horas; outra é arrendar
pedaços da programação. De fato, deveria se regulamentar
para não haver arrendamento por 24 horas", disse Pereira,
ex-diretor da Rede Record, sem opinar quanto deveria ser o
teto permitido.

Em levantamento atualizado da Intervozes para o Valor, a
Rede 21, do Grupo Bandeirantes, é a que mais utiliza o
expediente: são 22 horas diárias de programação arrendada
- ou 154 horas por semana - para a Igreja Mundial do Poder
de Deus, liderada por Valdemiro Santiago, que trava
ferrenha disputa de fieis com o bispo Edir Macedo, da Iurd e
dono da Record. Em seguida, vêm a Rede TV (54 horas
semanais), a TV Gazeta (45 horas semanais) e a Band (40
horas e meia). O levantamento não incluiu a Record, que
aluga programação da madrugada para a Iurd. A Globo e o
SBT não arrendam horários.

O advogado e jurista Fábio Konder Comparato considera
uma aberração o comércio da programação, o qual
combateu em parecer à Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, da Câmara, a pedido da
deputada federal Luiz Erundina (PSB-SP). "No Brasil, há o
direito e o avesso, que é o que predomina sempre", afirmou
Comparato.
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