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Fruto ou não das ideologias dominantes no seu tempo,
o pensamento político getulista caracteriza-se, do come-
ço, em 1930, até seu fim, em 1954, pela visão de que a
evolução do país, suas instituições e seus cidadãos têm,
como causa maior, ampla e profunda intervenção do Es-
tado nas estruturas sociais, políticas, culturais e econômi-
cas da sociedade. Cristalizada no Estado Novo (1937-
1945), tal visão compreendia o Estado como um meio e
um fim, a um só tempo, e o considerava como a única
entidade capaz de realizar o destino histórico da nação.
Conseqüentemente, teria de ser onipresente, poderoso e
permanentemente fortalecido.

Responsável direto por tudo que ocorria no país, o Po-
der Executivo, materializado na pessoa de Getúlio Vargas,
como Presidente da República, assumiu o papel de
organizador da sociedade e interveio amplamente na eco-
nomia, política e cultura brasileiras. Poderia ter sido dife-
rente? Talvez. Mas mesmo quando Vargas esteve fora do
poder, entre 1945 e 1950, o governo nacional brasileiro
agiu nos parâmetros de exercício do poder estabelecidos
pela ditadura, ainda que já então aplicados num regime
democrático.

Algumas importantes conclusões podem ser tiradas da
análise aqui feita sobre a radiodifusão no Brasil, nos perí-
odos em que Getúlio Vargas exerceu o poder:

1. A regulação da radiodifusão tem, nas suas raízes his-
tóricas, alto grau de nacionalismo, o que restringiu a par-
ticipação de indivíduos e capital estrangeiros na sua his-
tória. Os revolucionários que tomaram o poder nacional
em 1930 mostraram sua visão nacionalista da radiodifu-
são através dos decretos 20.047 e 21.111, publicados em
1931 e 1932, respectivamente. Neles ficou estabelecido que
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o rádio � já existente � e a televisão � quando viesse a
existir � eram de interesse nacional, e portanto tinham
sua utilização reservada exclusivamente a brasileiros. Es-
sas raízes nacionalistas projetaram-se para o futuro e es-
tão presentes em vários dispositivos do Código Nacional
de Telecomunicações e do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, atualmente em vigor. Entre estes dispositi-
vos, podem ser destacados os seguintes:

� Na decisão presidencial sobre quem deve receber a
concessão, a preferência é do concorrente que apresente a
mais alta taxa de uso de equipamento fabricado no país
em sua emissora.

� No mesmo processo decisório, também tem preferên-
cia o concorrente que prometa a mais alta percentagem de
tempo dedicado a assuntos, autores e artistas brasileiros.

� Os concessionários são proibidos de:

A � firmar contratos com companhias estrangeiras.
B - aceitar a presença de entidades estrangeiras nas ati-

vidades administrativas da emissora.
C - ter empregados, sócios, diretores e gerentes estrangeiros.

2. A Revolução de 30 estabeleceu também o caráter da
radiodifusão como de interesse público, e, portanto, sujei-
tou tanto o rádio quanto a televisão a serem tratados como
serviços públicos, protegidos e regulados pelo Estado. Co-
erentemente com este caráter, os revolucionários de 30 atri-
buíram à radiodifusão finalidades educacionais. Eles fa-
lharam, contudo, na conceituação dessas finalidades e na
fixação do modo como deveriam ser alcançadas e avalia-
das. Repetindo a falha, todos os governos que se sucede-
ram desde então jamais definiram substantivamente aque-
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las finalidades. O resultado é que a qualificação legal da
radiodifusão como um serviço de interesse público e com
finalidades educacionais tornou-se meramente retórica, sem
conseqüências objetivas em termos de implementação. Na
prática, o modo comercial de exploração da radiodifusão
tem sido esmagadoramente predominante e o número e
qualidade de programas de entretenimento têm superado
de longe aqueles com características educacionais.

3. Também presente nas raízes históricas da regulamen-
tação da radiodifusão no Brasil está a centralização, no po-
der executivo federal, das competências de concessão e re-
novação da concessão. Em 1917, uma emenda à Constitui-
ção de 1891 centralizou o processo de concessão de servi-
ços de telecomunicações no governo federal, derrubando
assim dispositivo da Constituição de 1891 que tinha entre-
gue tais competências aos Estados federados. Tal centrali-
zação foi definitivamente selada pelos decretos 20.047 e
21.111, que afirmaram categoricamente serem os serviços
de radiocomunicações � aí incluída a radiotelevisão � da ex-
clusiva competência da União. Além disso, o decreto 21.111
dispôs que cabia ao governo federal estabelecer as exigênci-
as a que deveriam se subordinar as concessionárias.

Semelhante idéia de centralização foi certamente mui-
to influente na elaboração do Código Nacional de Teleco-
municações, em 1963. Nele estão contidos alguns dispo-
sitivos que expressam claramente esta tendência: (1) o
Presidente da República foi mantido com o poder exclu-
sivo de conceder serviços de radiodifusão; (2) é obrigató-
ria a consulta ao Ministro das Comunicações quando a
concessionária pretender trocar um diretor; (3) cabe ao
Ministério das Comunicações certificar a competência de
quem vá exercer funções técnicas e operativas em emisso-
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ras de radiodifusão; (4) também ao Ministério das Co-
municações foi atribuído o poder de permitir ou não a
eventual prestação de serviços de técnicos estrangeiros nas
emissoras; (5) qualquer mudança nas características físi-
cas das estações de rádio e televisão têm de receber autori-
zação do mesmo ministério.

4. Embora considerando a radiodifusão como um ser-
viço público, de interesse nacional, e com propósitos edu-
cacionais, os Decretos 20.047 e 21.111 abriram a possibi-
lidade de tal serviço ser concedido a empresas privadas,
formadas por brasileiros �decentes�. Esta abertura estabe-
leceu um dos mais importantes fundamentos da indús-
tria da radiodifusão no Brasil, ainda hoje em vigor: o Es-
tado como o poder concedente e, através do �trusteeship
model�, o interesse privado como o executor e beneficiário
da atividade. Tal fundamento tem sido a base legal para
que as freqüências do espectro eletromagnético, conside-
rados bens públicos, de interesse nacional, e com propósi-
tos educacionais, sejam cedidos a empresas privadas para
obterem lucros através de sua exploração comercial.

Na verdade, toda a regulamentação dos serviços de ra-
diodifusão no Brasil foi notoriamente construída em tor-
no do modelo comercial adotado para a atividade, dando-
se, sempre que possível, facilidades aos concessionários
para gerarem mais ganhos financeiros. Por exemplo, quan-
do o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão estabele-
ce a generosa percentagem de 25 por cento do tempo de
programação como o tempo �máximo� permitido para a
veiculação de anúncios, é evidente que o objetivo é a
maximização do lucro. A ausência de regras mínimas para
a programação também permite aos concessionários per-
seguir fórmulas que usam os gostos e interesses comuns
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ao maior número possível de ouvintes, para atraí-los,
manipulá-los e �vendê-los�, em forma de audiência. Pe-
los cânones deste modelo, temas complexos ou que desa-
tendam aqueles gostos e interesses devem ser evitados. Por
fim, a proibição de emissoras não-privadas competirem
por verbas publicitárias e de patrocínio deve ser entendi-
da como uma clara tentativa de estabelecer uma reserva
de mercado para as emissoras privadas.

5. O DIP � Departamento de Imprensa e Propaganda
foi extinto em 1945, mas o controle político dos serviços
de radiodifusão continuou possível através da própria es-
trutura do poder executivo, sobretudo nas áreas de inter-
venção do Estado na economia � bancos e empresas esta-
tais. Assim, o Presidente da República ainda hoje pode
exercer aquele controle, decidindo, por exemplo, sobre o
uso das contas publicitárias controladas pelo governo, cuja
soma é bastante superior a qualquer outra no país.

Por fim, pode-se afirmar que os Decretos 20.047 e 21.111
foram os precursores de todas as subseqüentes regulamen-
tações dos serviços de radiodifusão no Brasil. Três caracte-
rísticas fizeram-nos consistentes o suficiente para influen-
ciar decisivamente os atos regulatórios futuros: (1) foram
inovativos e surpreendentemente atualizados tecnolo-
gicamente, inclusive regulando antecipadamente os servi-
ços de TV, quando estes eram ainda um experimento nos
Estados Unidos e na Europa; (2) começaram a tratar a ra-
diodifusão por meio de conceitos que terminaram por se
fixar definitivamente no setor: bem público, serviço público,
interesse nacional, propósitos educacionais, o Estado como
poder concedente, a empresa privada como operadora prin-
cipal do serviço; (3) inauguraram no Brasil o �trusteeship
model� para a exploração dos serviços de radiodifusão.
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A Getúlio Vargas coube o papel histórico de elaborar e
aplicar regulamentos de radiodifusão que, embasados na
experiência americana, adaptaram-se aos anseios pouco
democráticos dos políticos e concessionários brasileiros.
Resistindo aos movimentos e evoluções da economia, da
política e da cultura, tais regulamentos têm sobrevivido
por mais de 70 anos, praticamente intocados na sua es-
sência. E se constituem numa das mais importantes �
embora, talvez, nefasta - heranças de Vargas aos �traba-
lhadores do Brasil�.
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