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RESUMO 

 

 
SGRIGNOLLI, Ruth Carolina Rodrigues. O financiamento dos meios de comunicação no 
Brasil e os desafios à liberdade de expressão. 2019. 202f. Tese (Doutorado em Direito Político 
e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, 2019. 
 
 
A conexão entre os seres humanos pode acontecer por diversos meios. Para o presente trabalho, 
considerou-se avaliar os meios de comunicação, principalmente o rádio e a televisão. Com as 
mudanças introduzidas pelas novas formas de comunicação (internet em todas as suas 
variáveis), é mais do que necessário compreender como as novas tecnologias se relacionam com 
os meios tradicionais de comunicação e qual o impacto dessas mudanças no âmbito de algo tão 
caro à democracia como é a liberdade de expressão. A relevância do tema está em demonstrar a 
necessidade de se garantir que a comunicação seja sempre livre, plural e diversa, salientando 
que o financiamento dos meios de comunicação, determinante para a garantia da pluralidade e 
da diversidade dos veículos, pode ficar prejudicado pelo modelo de negócio. Essa pesquisa 
evidencia o desequilíbrio econômico e o risco de continuidade no mercado dos diversos meios de 
comunicação existentes (players), seja televisão, rádio, jornal ou revista. Assim, por meio do 
método hipotético-dedutivo, o estudo se desenvolveu apoiado em dados empíricos obtidos de 
pesquisas de entidades da área, de referenciais teóricos nas áreas de direito, economia e 
comunicação necessários para contrapor o funcionamento do mercado de comunicação, a 
natureza especial da mídia ao preceitos constitucionais, de modo a construir soluções possíveis 
para a garantia de um cenário diverso e plural, nos termos da Constituição Federal.  
 
 
Palavras-chave: Liberdade de expressão. Financiamento publicitário. Pluralidade e diversidade. 
Mídia. 

 



ABSTRACT 

 
 
SGRIGNOLLI, Ruth Carolina Rodrigues. Media funding in Brazil and challenges to freedom of 
expression. 2019. 202p. Thesis (PhD in Political and Economic Law) - Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, 2019. 
 
 
The connection between humans can happen by various means. For the present work, it was 
considered to evaluate the media, mainly radio and television. With the changes introduced by the 
new ways of communicating (the Internet in all its variables), it was necessary to understand how 
these media relate to the traditional media and what impact these changes have on something as 
dear to democracy as freedom of expression. The relevance of the theme is to ensure that 
communication is always free, plural and diverse and the financing of the media, which is crucial 
for guaranteeing the plurality and diversity of vehicles may be undermined by the business model. 
This research highlights the economic imbalance and the risk of continuity media outlets (players), 
whether television, radio, newspaper or magazine. Thus, through the hypothetical-deductive 
method, the research developed, using empirical data from the research of entities in the area, 
theoretical references in the areas of law, economics and communication to counter the 
functioning of the communication market and the media´s special nature to the constitutional 
precepts, and build, in this way, the possible solutions to guarantee a diverse and plural scenario, 
under the terms of the Federal Constitution. 
 
 
Key words: Regulation. Freedom of expression. Advertising financing. Plurality and diversity. 
Media. 
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La connessione tra gli umani può avvenire con vari mezzi. Per il presente lavoro, si è ritenuto di 
valutare i media, principalmente radio e televisione. Con i cambiamenti introdotti dai nuovi modi di 
comunicare (Internet in tutte le sue variabili), è stato necessario capire come questi media si 
collegano ai media tradizionali e quale impatto hanno questi cambiamenti su qualcosa di così caro 
alla democrazia quanto alla libertà di espressione. L'importanza del tema è garantire che la 
comunicazione sia sempre libera, plurale e diversificata e che il finanziamento dei media, 
fondamentale per garantire la pluralità e la diversità dei veicoli, possa essere compromesso dal 
modello di business. Questa ricerca evidenzia lo squilibrio economico e il rischio di continuità nel 
mercato di vari media (players) esistenti, siano essi televisione, radio, giornali o riviste. Pertanto, 
attraverso il metodo ipotetico-deduttivo, la ricerca si è sviluppata, dai dati empirici della ricerca di 
entità nell'area, da riferimenti teorici nelle aree di legge, economia e comunicazione per 
contrastare il funzionamento del mercato della comunicazione, la natura speciale. dai media ai 
precetti costituzionali e costruire, in questo modo, le possibili soluzioni per garantire uno scenario 
diverso e plurale, secondo i termini della Costituzione federale. 
 
 
Parole chiave: Libertà di espressione. Finanziamento pubblicitario. Pluralità e diversità. Media. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A Constituição Federal determina, no parágrafo 5o do artigo 220, que os 

meios de comunicação social não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. 

Ainda, de acordo com a Constituição Federal, os meios de comunicação 

social são diversos, como jornais, rádio, televisão e internet, cada qual com suas 

especificidades. 

A importância desses meios de comunicação para o Estado Democrático 

está diretamente relacionada ao exercício do contraditório, aos conflitos de ideias 

como ponto de partida da evolução do exercício da cidadania e do uso da imprensa 

como freio e contrapeso dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

O direito fundamental à informação bem como à liberdade de expressão são, 

hodiernamente, exercícios por intermédio dos veículos de comunicação de massa, 

aqueles que fazem chegar a notícia a uma grande parcela da população. 

Mas os veículos de comunicação têm suas receitas associadas, de maneira 

exclusiva ou preponderante, ao investimento publicitário. Anunciantes pagam para 

veicular suas mensagens publicitárias nas diversas mídias existentes, como rádio, 

televisão, jornais, revistas etc. 

Nesse contexto, existe uma competição pela audiência, justificada pela 

conquista de anunciantes. 

Quem faz a intermediação entre os veículos e os anunciantes para entrega 

do conteúdo da publicidade são as agências publicitárias. Elas são responsáveis 

pela criação do plano publicitário e pela contratação da exibição no veículo de 

comunicação compatível com o perfil do cliente. Esse trabalho é chamado full 

service. Em contrapartida ao trabalho executado pelas agências, o veículo de 

comunicação as remunera de duas formas (verbas): o desconto-padrão, previsto em 

lei, e a bonificação por volume.  

O pagamento do bônus não é proibido e foi recepcionado pela Lei nº 12.232, 

de 29 de abril de 2010, para anunciantes da Administração Pública, como sendo 

concessão de plano de incentivo por veículo de divulgação mediante aceitação por 

agência de propaganda. Para os demais anunciantes (entidades privadas), 

prevalece a livre iniciativa e a autorregulação.  
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Todavia, essa forma de organização do mercado pode gerar uma distorção 

no repasse da verba publicitária entre os veículos de comunicação, gerando um ciclo 

vicioso em que a última instância é o surgimento de monopólio ou oligopólio do 

espaço da fala. 

Para compreender esse sistema, a metodologia adotada terá como base, 

análise de dados estatísticos, legislação, doutrina bem como o estudo de decisões 

relativas ao tema, como forma de tratamento de dados e fonte de pesquisa.  

O trabalho é estruturado em quatro capítulos de conteúdo. O primeiro é 

dedicado à análise da natureza especial da mídia, a qual, regida pelas regras da 

liberdade econômica prevista no artigo 170 da Constituição Federal, deve ser objeto 

de interesse e proteção da sociedade por sua importância para a democracia. Ainda 

neste capítulo são abordados temas como o poder da mídia e a importância da 

liberdade de expressão para a democracia.  

O segundo capítulo é dedicado ao entendimento do mercado da 

comunicação e de como se organizam os veículos que entregam conteúdo 

audiovisual, como a internet, a televisão por assinatura, o rádio e a TV. Além disso, 

será analisada a importância da audiência, tratada como eye ball (olho e atenção do 

público) para o veículo de comunicação e para o anunciante. Por fim, busca-se 

explicar a categoria desse mercado que envolve uma plataforma (o veículo) para 

tornar possível a relação entre a audiência e o anunciante, que é o mercado de dois 

lados (two sided market). 

O terceiro capítulo busca desvendar o modelo brasileiro de publicidade, 

considerando as práticas do órgão auto regulador da atividade publicitária – o 

Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) –, os sistemas de incentivo desta 

atividade e as condutas anticompetitivas que põem em risco a concorrência perfeita 

do mercado. Destaca-se neste capítulo a análise de alguns casos que foram 

determinantes para a compreensão das falhas no funcionamento do mercado. 

Portanto, com a análise mais detalhada, pode-se observar possíveis condutas 

anticompetitivas na prática do mercado de comunicação, dependendo se o veículo 

tenha domínio de determinado mercado relevante de veiculação de publicidade e 

exercite de forma abusiva a sua posição dominante, o que pode levar à redução de 

fontes informativas (dos veículos não dominantes) com a consequente redução da 

pluralidade dos veículos desse mercado. 
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Suscitadas as questões relativas à importância da liberdade de expressão, à 

estrutura do mercado publicitário e de comunicação e como a disposição atual desse 

mercado pode colocar em risco a pluralidade de fontes de informação, o quarto e 

último capítulo busca propor soluções para mudar esse cenário.    

O mau funcionamento do mercado de ideias não traz apenas prejuízos de 

ordem econômica. A parte prejudicada pela existência de apenas um ou poucos 

veículos dominantes do mercado são os usuários desse serviço: telespectadores, 

internautas, assinantes e leitores, os quais perderão fontes alternativas de notícias e 

deverão orientar suas escolhas com base nas informações que são oferecidas. 

É nessa ordem que os preceitos constitucionais da liberdade de 

manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação são 

violados. O ambiente constitucionalmente previsto, com liberdade de expressão do 

pensamento, liberdade de imprensa e liberdade de crítica só pode vicejar se houver 

pluralidade de fontes e diversidade de meios de comunicação. A contrario sensu, 

não serão atingidos os objetivos constitucionais se as fontes de informações forem 

limitadas ou restritas.  

Portanto, o tema, objeto da tese, envolve a compreensão da dinâmica do 

mercado publicitário, as regras de direito econômico aplicáveis à concorrência entre 

veículos de comunicação, em regime constitucional de livre concorrência, 

principalmente na televisão e no rádio, que são, com os meios impressos, os 

veículos para os quais há regras constitucionais específicas. Envolve também o 

estudo da natureza especial da mídia e a importância da diversidade e da 

pluralidade de veículos de comunicação para viabilizar, fortalecer e ampliar o 

exercício dos direitos e das garantias individuais assegurados pelas regras 

constitucionais que regem a comunicação social.  
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1 A NATUREZA ESPECIAL DA MÍDIA 
 

 

Este capítulo tem como objetivo propor uma reflexão sobre a importância da 

comunicação e do conteúdo da comunicação para a democracia. 

Ainda que a premissa seja intuitiva, uma análise aprofundada sobre como se 

concretizam a comunicação e os direitos que dela derivam em um determinado 

território será a base para entender, mais adiante, o mercado de ideias e se, e como, 

ele deve ser preservado para que as relações sociais sejam garantidas dentro do 

ambiente democrático.  

Diferente de outros bens que estão sujeitos ao comércio, a comunicação tem 

um caráter especial e é sobre isso que se pretende falar. 

 

1.1 A PLURALIDADE DE FONTES DE INFORMAÇÃO, O MERCADO DE IDEIAS E 

OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Até a invenção da prensa de Gutenberg, o acesso a livros era franqueado 

apenas aos religiosos. A maior parte da população ocidental europeia era inculta e 

apenas a alguns era dado conhecer as letras.  

A impressão feita por uma máquina possibilitou a existência de cópias de um 

livro ou de um manifesto. Com as mudanças em curso na Europa no século XVI, 

houve uma maior procura e uma produção de documentos mais baratos.1 

O acesso às bíblias impressas em vernáculo possibilitou que qualquer 

pessoa alfabetizada pudesse ler. A disseminação desses livros incentivou a 

aprendizagem da leitura. Na sequência desses acontecimentos, aqueles que podiam 

ler as leis sagradas em sua língua passaram a questionar a estrutura religiosa e 

social então existente.2 

                                                 
1 RIBEIRO, Gerlaine Marinotte; CHAGAS Ricardo de Lima; PINTO Sabrine Lino. O renascimento 
cultural a partir da imprensa: o livro e sua nova dimensão no contexto social do século XV. Akropólis, 
Umuarama, v. 15, n. 1 e 2, p. 29-36, jan./jun. 2007. Disponível em: 
http://revistas.unipar.br/index.php/akropolis/article/download/1413/1236. Acesso em: 26 jul. 2018. 
2  DEFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da comunicação de massa. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993, p. 39. 
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O crescimento do protestantismo levou, como apontaram De Fleur e Ball-

Rokeach, “a novas modificações profundas, que tiveram impacto na sociedade 

ocidental até hoje”3. 

A ironia da invenção da prensa de Gutenberg é que, embora a tipografia 

tivesse que atingir um grande público, a leitura passava a ser algo individual (a 

leitura silenciosa e solitária) e tornava possível uma liberdade maior de acesso à 

informação e ao pensamento.4  

Ao longo dos séculos, no entanto, a impressão de livros, revistas e jornais 

mostrou-se como um instrumento de força para construção ou derrocada de 

pessoas e governos. Com a disseminação da informação foi possível revolucionar a 

saúde5, a economia e a distância entre as nações.  O mesmo sucedeu com a 

comunicação eletrônica e, mais recente, com a comunicação digital, que vem 

revelando novos desafios ao exercício de informar. 

Mídia significa meio. Na triangulação do processo de comunicação: emissor, 

receptor e canal, a mídia é o canal6. 

É a capacidade de comunicação que possibilita que os membros de uma 

determinada sociedade adquiram e partilhem seus valores, sabedoria e crenças.   

O termo ‘socialização’ é, pois, muito amplo. É um rótulo para um 
conjunto complexo, a longo prazo e multidimensional, de trocas de 
comunicação entre indivíduos e vários agentes da sociedade, que 
resulte na preparação do indivíduo para viver em um ambiente 
sociocultural.7 

Assim, para fins deste trabalho, considera-se comunicação social a troca 

(transmissão, emissão ou recepção) de informação (símbolos, caracteres, sinais, 

escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza) por qualquer meio 

                                                 
3 DEFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da comunicação de massa, p. 39. 
4 RIBEIRO, Gerlaine Marinotte; CHAGAS Ricardo de Lima; PINTO Sabrine Lino. O renascimento 
cultural a partir da imprensa: o livro e sua nova dimensão no contexto social do século XV. Akropólis, 
Umuarama, v. 15, n. 1 e 2, p. 29-36, jan./jun. 2007. Disponível em: 
http://revistas.unipar.br/index.php/akropolis/article/download/1413/1236. Acesso em: 26 jul. 2018. 
5 Para os brasileiros, o episódio mais icônico nesse tocante está relacionado com o da Revolta das 
Vacinas, quando, em novembro de 1904, o jornal “A Notícia” deu o furo que abalaria o Rio de Janeiro 
por dias sobre a obrigatoriedade da vacinação. À época, que representava uma vergonha por ferir a 
moral e os bons costumes alguém ter que se desnudar para o procedimento e por conta da 
inoculação do parasita no corpo do cidadão, de forma violenta. Era uma “manifestação de 
despotismo”, como mencionou o jornal.  
6 Muniz Sodré, quando trata sobre comunicação e televisão, define mídia como um conceito e não 
simplesmente como um suporte técnico. (O monopólio da fala: função e linguagem da televisão no 
Brasil. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 11). 
7 DEFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da comunicação de massa, p. 226. 
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(fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético, 

papel, cartazes e outros meios físicos) que tenha por finalidade possibilitar que um 

ou mais indivíduos possa intercambiarem informações em determinado ambiente 

sociocultural. 

O passo seguinte à comunicação social é a comunicação social de massa.  

A análise de De Fleuer e Ball-Rokeach sobre o surgimento da teoria da sociedade 

de massa passa pelas mudanças que vivia o Ocidente no século XIX8. Segundos os 

autores:  

[...] pareceu claro para a maioria dos estudiosos da ordem social que 
o mundo ocidental passava por um aumento da heterogeneidade e 
individualidade, uma redução do grau até onde a sociedade poderia 
efetivamente controlar seus membros por meios informais, uma 
crescente alienação do indivíduo de uma sólida identificação com a 
comunidade como um todo, um crescimento de relações sociais 
segmentárias e contratuais e um grande agravamento do isolamento 
psicológico do ser humano.9 

 

Na sociedade de massa, as mensagens são concebidas, distribuídas e 

consumidas, segundo Pierre Lévy, com vistas a buscar um denominador comum dos 

destinatários: “ela visa os receptores no mínimo de sua capacidade interpretativa”10.  

O isolamento psicológico dos indivíduos, a impessoalidade na relação com o 

outro e a alienação em relação às formalidades das obrigações sociais fazem surgir 

a sociedade de massa, não apenas no sentido de uma sociedade numericamente 

grande, mas no sentido do “indivíduo e da ordem social que os rodeia”11. 

Portanto, a comunicação social de massa é o resultado de uma organização 

social complexa, que passou a exigir formas mais complexas de comunicação, de 

forma a atender a aspectos como “consenso societário, coordenação das atividades 

nacionais políticas e econômicas, mobilização dos cidadãos em ocasiões de crise ou 

ameaça e outras finalidades sociais”12. 

                                                 
8 Luiz de Costa Lima, ao tratar da comunicação e cultura de massa, defende que a mídia de massa 
se torna relevante a partir do renascimento até a época do capitalismo, que considera a “época da 
construção do espírito capitalista”. (Comunicação e cultura de massa. In: MELO, José Marques de; 
FERNANDES, Guilherme Moreira. O pensamento comunicacional brasileiro. São Paulo: Paulus, 
2015, p. 536). 
9 DEFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da comunicação de massa, p. 177. 
10 LÉVY, Pierre. Cibercultura. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 118. 
11 DEFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da comunicação de massa, p. 177. 
12 DEFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da comunicação de massa, p. 345. 
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A comunicação social de massa garante a unidade social e, por 

consequência, em comunhão com outros elementos, viabiliza a estrutura em que se 

funda o Estado. 

A Constituição brasileira, ao tratar sobre o tema da comunicação o faz em 

dispositivos do artigo 5º e do artigo 220 e seguintes do capítulo intitulado “Da 

Comunicação Social”. 

O preceito geral trazido pela Lei maior é de que não pode existir embargo à 

comunicação. A comunicação pode ter um sentido equívoco, ao passo que pode 

indicar o meio, a atividade e/ou o conteúdo sobre o qual se comunica. 

O artigo 220 contém as regras da comunicação social, mas não explicita os 

meios pelos quais a comunicação ali regrada deve dar-se, apenas indica: a 

comunicação “sob qualquer forma, processo e veículo”13.  

Assim sendo, pode-se considerar como meio (mídia) ou veículo a 

radiodifusão sonora de sons e imagens, as revistas e os jornais impressos, a 

televisão por assinatura, além da comunicação por meio da transmissão de dados, 

que torna possível o acesso à rede mundial de dados (world wide web, internet), 

considerando as diversas regulações para cada qual deles. 

Desses serviços, os veículos que usam a técnica da comunicação por meio. 

Mas é no conteúdo da mensagem a ser transmitida que a Constituição 

Federal funda os alicerces sobre os quais se funda o direito fundamental da 

liberdade de expressão. 

Silva14 divide a liberdade de comunicação em liberdade de manifestação do 

pensamento (cujo ônus é a identificação daquele que manifestou o pensamento), 

liberdade de informação em geral (que envolve a liberdade de informar e de ser 

informado), liberdade de informação jornalística e liberdade dos meios de 

comunicação e coloca ao lado da liberdade de comunicação as liberdades de 

expressão intelectual, artística e cultural, além da liberdade de transmissão e de 

recepção do conhecimento. 

Garantir a manifestação do pensamento não envolve necessariamente o 

destinatário, mas diz respeito à liberdade que o cidadão possui de conceber ideias, 

                                                 
13  No texto completo do artigo 220 da Constituição Federal está estabelecido que “a manifestação do 
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 
sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. 
14  AFONSO DA SILVA, José. Curso de direito constitucional positivo. 34. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 243-256. 
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planos, projetos e exteriorizar, por escrito ou por outras formas, para um ou para 

muitos, o que foi pensado.  

Desse princípio geral decorrem outros, também contidos no artigo 5º da 

Constituição Federal, como liberdade de consciência e de crença15, liberdade do 

autor da obra16 de explorá-la como lhe aprouver17  e liberdade de expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença, e liberdade de informação jornalística 18  por meio de uma 

imprensa livre e plural19.  

A definição dos meios pelos quais a comunicação acontece, bem como as 

prerrogativas constitucionais a ela atribuídas, torna possível definir o que é uma 

mídia plural e o que é uma mídia diversa. 

As palavras “pluralidade’ e “diversidade” podem ser equívocas, ou seja, 

possuem diversos significados, dependendo do enredo em que estão alocadas. 

Para esse estudo, considerou-se que diversidade significa qualidade daquilo 

ou daquele que é diverso, variedade, dissemelhança. Pluralidade significa o maior 

número, grande número, multiplicidade, o geral, mais de uma pessoa ou coisa.20  

Com base nesses significados, assume-se que a pluralidade da mídia se 

refere à existência de vários ou de um grande número de veículos de comunicação, 

sejam eles quais forem. Já a diversidade da mídia diz respeito aos tipos de mídia 

existente, que, conforme visto acima, são reconhecidos dois grandes grupos na 

Constituição Federal: mídia impressa e mídia eletrônica.  

                                                 
15 BRASIL. [Constituição (1988)]: “Art. 5º. [...] VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias; [...]”. 
16 BRASIL. [Constituição (1988)]: “Art. 5º. [...] XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de 
utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 
fixar; [...] XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em 
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o 
direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem 
aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; [...].” 
17 Note que a Constituição prevê a exploração econômica da manifestação do pensamento. No caso 
específico, a exploração da obra, escrita, tocada ou pintada e desenhada. 
18 BRASIL. [Constituição (1988)]: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e 
a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição. § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o 
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.” 
19 BRASIL. [Constituição (1988)]: “Art. 220. [...] § 5º Os meios de comunicação social não podem, 
direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.” 
20 PEQUENO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1957. 
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Battaggion e Vaglio21 defendem que o pluralismo se divide entre pluralismo 

extrínseco e pluralismo intrínseco. O pluralismo extrínseco se relaciona com a 

possibilidade de o público ter ampla variedade de fontes independentes. O 

pluralismo intrínseco implica que cada um desses veículos de informação forneça 

conteúdo, promovendo o máximo de visões possíveis em relação a opiniões 

políticas, econômicas, culturais. 

O que se defende aqui é o chamado pluralismo extrínseco, que diz respeito 

à pluralidade de mídias, ou seja, à existência de muitos veículos e de que forma o 

mercado promove a existência desses veículos. O debate é em torno do 

funcionamento do mercado como forma de garantir a liberdade de expressão e quais 

os mecanismos garantidores desse ambiente, sem ferir o princípio da liberdade 

econômica.  

A forma como o conteúdo é tratado dentro dos veículos de comunicação é 

de competência de cada um deles. Não existe uma regra legal que determine a 

isenção de opinião e de acordo com ROSSI22, “entre o fato, e a versão que dele 

publica qualquer veículo de comunicação de massa, há a mediação de um 

jornalista”, com sua cultura, crenças e opiniões, o que tornaria inviável a existência 

da objetividade que se espera na apuração da notícia.  

Embora a imparcialidade que se espera do veículo não seja totalmente 

possível, é preciso um cuidado com o viés em relação ao tema para que não se 

corra o risco do veículo ser considerado como o que vulgarmente se habituou 

chamar de imprensa marrom23. O conteúdo audiovisual, seja ele qual for, tem a 

garantia constitucional de ser livre, independente de controle ou ingerências24, tema 

de amplo debate no capítulo que segue. 

                                                 
21  BATTAGGION, Maria Rosa; VAGLIO, Alessandro. Media markets: an economic perspective. 
Bergamo, Itália: Bergamo University and CRIOS - Bocconi University, march, 17, .2014, p. 13-14.  
Disponível em: http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/11007/64423-
Media%20e%20valore%20dell'informazione.pdf. Acesso em: 29 out. 2018. 
22 ROSSI, Clóvis. O que é jornalismo. 10ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 9. 
23 Yellow Newspaper é o termo em inglês que define a imprensa sensacionalista e vendedora de 
notícias falsas. Este tipo de imprensa teve início com a disputa por público entre William Randolph 
Hearst, dono do New York World, e Joseph Pulitzer, dono do New York Journal, em 1885. Sobre o 
assunto, ver: THE PUBLIC DOMAIN REVIEW. Yellow Journalism: The “Fake News” of the 19th 
Century. [S.l.; s.d.]. Disponível em:  https://publicdomainreview.org/collections/yellow-journalism-the-
fake-news-of-the-19th-century/. Acesso em: 11 set. 2019. 
24 BRASIL. [Constituição (1988)]. “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e 
a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição. § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o 
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Ainda, dentro do debate sobre o funcionamento do mercado com o objetivo 

de garantir a liberdade de expressão, defende-se que é preciso que os meios sejam 

diversos, ou seja, que os veículos de informação utilizem plataformas distintas para 

fazer chegar a informação. Em outras palavras, é preciso que haja rádio, televisão, 

jornal e revista impressa e eletrônica, e outros sítios de informação (internet), pois 

não é o tempo todo, nem todas as regiões que são alimentadas por um cardápio 

variável de veículos. Muito distante disso, há regiões que são mais bem atendidas 

por determinados veículos, outras não, e isso tem relação com o acesso e a 

distribuição.  

Garantidas a diversidade e a pluralidade, disso deve resultar uma 

multiplicidade de pontos de vista disponíveis ao público, dando a oportunidade ao 

consumidor da notícia de conhecer o mais próximo da veracidade da informação 

cultural, econômica e principalmente política. A liberdade de expressão se concretiza 

não só com a liberdade de fala, mas também com a liberdade de escolha. 

 

1.2 A IMPORTÂNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO PARA A DEMOCRACIA 

 

A liberdade de expressão e de comunicação são pressupostos garantidores 

de uma democracia forte. Depois de vinte anos de ditadura, a promulgação da 

Constituição Federal do Brasil alçou o status dessa liberdade como garantia 

fundamental, prevista no rol das cláusulas pétreas, atendendo à diretriz da 

Declaração Universal dos Direito Humanos (artigo 19)25. 

                                                                                                                                                         
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística.” 
25 A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica), que 
passou a viger no Brasil por meio do Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1997, previu a liberdade de 
expressão em seu artigo 13 e no seguinte (art. 14) o direito de retificação ou resposta. Cf. 
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, 
Costa Rica, em 22 de novembro de 1969). Disponível em: 
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 11 out. 2019.  
“Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a 
liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer meio de sua escolha. 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a 
responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam 
necessárias para assegurar: 
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 
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A liberdade de expressão contida no rol das garantias individuais assim 

como liberdade religiosa (CF, artigo 5º, inciso VI), liberdade do exercício de ofício 

(CF, artigo 5º, inciso XIII) liberdade de locomoção (CF, artigo 5º, inciso XV) e 

liberdade de associação (CF, artigo 5º, inciso XVII) são classificados como direitos 

negativos (status negativus), uma vez que implicam um direito que não pode ser 

cerceado pelo Estado, ou como descreve Canotilho 26 , “através delas visa-se 

defender a esfera dos cidadãos perante a intervenção do Estado ou PINTO27, na 

defesa do uso dos símbolos nacionais. 

Para Meyer-Pflug, “liberdade de expressão consiste na neutralidade do ente 

estatal em face do teor da opinião, para que ela possa ocorrer livremente”28. 

Esse direito tão caro à democracia não foi historicamente recepcionado, 

como ocorreu na Constituição Federal de 1988. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão29, documento produzido 

em 1789, resultado da Revolução Francesa, estabelece: 

Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique 
o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem 
não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros 
membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites 
apenas podem ser determinados pela lei. 

Art. 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo 
opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a 
ordem pública estabelecida pela lei. 

                                                                                                                                                         
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de 
controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de 
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular 
o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no 
inciso 2. 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.” 
26  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina. 2003, p. 395. 
27 PINTO, Felipe Chiarello de Souza. Os símbolos nacionais e a liberdade de expressão. São 
Paulo: Max Limonade, 2001, p. 126.  
28  MEYER-PFLUG, Samanta. A liberdade de expressão do pensamento e os trinta anos da 
Constituição Federal de 1988. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; PRADO, Luis Antônio F. 30 anos 
da Constituição da República Federativa do Brasil – virtudes, obstáculos e alternativas. São 
Paulo: Fecomércio, 2018, p. 296. Disponível em: https://www.aide.org.br/download/. Acesso em: 28 
set. 2018. 
29  DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO – 1789. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html. Acesso em: 29 out. 2018. 
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Art. 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos 
mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, 
falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos 
abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. 

Desse documento resultou a Carta da Virgínia30, que previu, no inciso XII, 

“que a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade, não 

podendo ser restringida jamais, a não ser por governos despóticos”. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1946 contém dois artigos 

sobre liberdade: o artigo 1831, que trata da liberdade de pensamento, franqueando a 

todos o direito de acreditar no que se quer (incluindo a liberdade religiosa), e o artigo 

1932, que traz a liberdade de expressão como máxima para dizer o que se pensa e 

para partilhar ideias.   

Em 1948, foi a vez de o Tratado de San José da Costa Rica (Declaração 

Americana de Direitos e Deveres do Homem) prever a liberdade de investigação, de 

opinião, de expressão e de difusão do pensamento, por qualquer meio.33  

O Tratado de San José de Costa Rica foi ratificado pelo Brasil em 1992, por 

meio do Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992.34 

                                                 
30  DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO BOM POVO DE VIRGÍNIA – 1776. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-bom-povo-de-virginia-1776.html. Acesso em: 29 out. 2018. 
31 . “Artigo 18. Liberdade de Pensamento. Todos temos o direito de acreditar naquilo que queremos, a 
ter uma religião ou a mudar de religião se quisermos.” UNITED NATIONS. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. 
Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf. Acesso em: 29 out. 
2018.  
32  “Artigo 19. Liberdade de Expressão. Todos temos o direito de decidir por nós mesmos, de 
pensarmos o que quisermos, de dizer o que pensamos, e de partilhar as nossas ideias com outras 
pessoas.” UNITED NATIONS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf. Acesso em: 29 out. 2018. 
A Declaração inspirou a criação de uma organização não governamental de direitos humanos, 
nascida em 1987, em Londres, com a missão de defender e promover o direito à liberdade de 
expressão e de acesso à informação em todo o mundo; A organização tem representação em vários 
países do mundo. UNITED NATIONS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf. Acesso em: 29 out. 2018. Sobre o 
tema, ver: ARTICLE19.org. A Organização. Disponível em: http://artigo19.org/a-organizacao. Acesso 
em: 30 ago. 2018.   
33 “Artigo IV.  Toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e difusão 
do pensamento, por qualquer meio.” COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. 
Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem (Aprovada na Nona Conferência 
Internacional Americana), Bogotá, 1948. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/b.Declaracao_Americana.htm. Acesso em:  6 set. 2018.  
34 De acordo com Valério de Oliveira Mazzuoli, esse documento é o instrumento fundamental do 
sistema interamericano de direitos :humanos (aprovado em 1969, entrou em vigor em 1978) só pode 
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A Declaração de Chapultepec35 é uma carta de princípios e determina que a 

imprensa seja livre “como uma condição fundamental para que as sociedades 

resolvam os seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade”, sem 

qualquer restrição à liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de 

comunicação.36 

Diferente dos demais documentos que possuem a formalidade e a força dos 

acordos internacionais, inserindo a liberdade de expressão como um direito humano, 

a Declaração de Chapultepec é uma carta de princípios assinada por chefes de 

Estado, juristas e entidades ou cidadãos comuns. O documento foi assinado em 9 

de agosto de 1996.37 

O Brasil, embora signatário desses tratados, acertou na redação da garantia 

da liberdade de expressão porque ampliou o significado desta liberdade e ditou 

regras quanto a sua concretização. 

Sarlet38 expõe a miríade de termos no texto constitucional ao dizer que se 

fala ali tanto em livre manifestação do pensamento quanto em liberdade de 

                                                                                                                                                         
ser assinado por países membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) (Curso de direito 
internacional público. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 927). 
35 A Declaração de Chapultepec, foi redigida em 1994, a pedido da Sociedade Interamericana de 
Imprensa (SIP). O documento ataca a censura prévia e a violência contra jornalistas. Ela foi assinada 
pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso em 1996 e pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, em 2006. A declaração foi citada na Reclamação 15.243, de origem do Rio de Janeiro, pelo 
Ministro do STF e relator Celso de Mello, quando se discutiu a liberdade de expressão do jornalista, 
processado e condenado em primeira e segunda instâncias. O ministro manifestou-se pela aplicação 
da “Declaração” por entender que “uma imprensa livre é condição fundamental para que as 
sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade, não devendo 
existir, por isso mesmo, nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de 
imprensa. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rcl. 15.243 – Rio de Janeiro. Relator Min. Celso de 
Mello. Brasília, DF. Acórdão publicado em 05/06/2015 (decisão monocrática). Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=306978798&ext=.pdf. Acesso em: 11 out. 
2019. 
36 DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC, de 1994. Declaração sobre liberdade de expressão e de 
imprensa. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-n%C3%A3o-
Inseridos-nas-Delibera%C3%A7%C3%B5es-da-ONU/declaracao-de-chapultepec-1994.html. Acesso 
em: 30 ago. 2018.  
37 Conforme o preâmbulo do documento: “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as 
sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade. Não deve 
existir nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual 
for o meio de comunicação. Porque temos consciência dessa realidade e a sentimos com profunda 
convicção, firmemente comprometidos com a liberdade, subscrevemos esta declaração com os 
seguintes princípios: [...].”. DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC, de 1994. Declaração sobre 
liberdade de expressão e de imprensa. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-n%C3%A3o-Inseridos-nas-
Delibera%C3%A7%C3%B5es-da-ONU/declaracao-de-chapultepec-1994.html. Acesso em: 30 ago. 
2018. 
38  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 487. 
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expressão, que entende como a composição do complexo das liberdades 

comunicativas, que podem ser tratadas em bloco, não obstante as especificidades 

dos casos, os quais, vez ou outra, apresentam-se, principalmente no tocante à 

proteção desse direito. 

Portanto, o autor trata o tema com base no termo genérico da liberdade de 

expressão, que abrange tanto a livre manifestação do pensamento (art. 5º, inc. IV, 

da CF) quanto as demais dimensões da liberdade de expressão (art. 5º, inc. VI, XII e 

art.220, da CF).  

Sarlet divide a liberdade de expressão, em sentido geral, em (a) liberdade de 

manifestação do pensamento e de opinião; (b) liberdade de expressão artística; (c) 

liberdade de ensino e de pesquisa; (d) liberdade de comunicação e de informação 

(onde insere a liberdade de “imprensa”) e (e) liberdade de expressão religiosa. 

É amplamente reconhecido que a liberdade da manifestação do 
pensamento e a liberdade de expressão, compreendidas aqui em 
conjunto, constituem um dos direitos fundamentais mais preciosos e 
correspondem a uma das mais antigas exigências humanas, de tal 
sorte que integram os catálogos constitucionais desde a primeira 
fase do constitucionalismo moderno. Assim como a liberdade de 
expressão e manifestação do pensamento encontra um dos seus 
principais fundamentos (e objetivos) na dignidade da pessoa 
humana, naquilo que diz respeito à autonomia e ao livre 
desenvolvimento da personalidade do indivíduo, ela também guarda 
relação, numa dimensão social e política, com as condições e 
garantia da democracia e do pluralismo político, assegurando uma 
espécie de livre mercado de ideias, assumindo, nesse sentido, a 
qualidade de um direito político e revelando ter também uma 
dimensão nitidamente transindividual, já que a liberdade de 
expressão e os seus respectivos limites operam essencialmente na 
esfera nas relações de comunicação e da vida social.39 

 
A relação entre democracia e liberdade de expressão “é de um recíproco 

condicionamento e assume um caráter complementar, dialético e dinâmico”, em que 

mais liberdade de expressão significa mais democracia; sua falta acarreta risco para 

democracia tanto quanto menos democracia implica risco para liberdade de 

expressão.40 

                                                 
39  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 4. ed., p. 488. 
40  SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 4. ed., p. 488.  
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Para Koatz41, há dois motivos pelo qual se deve proteger a liberdade de 

expressão: um motivo de caráter substantivo, segundo o qual a liberdade de 

expressão é um direito substantivo ou moral do cidadão. O direito, nesse caso, 

envolve algo intrínseco ao ser humano, que está ligado ao desenvolvimento da sua 

personalidade, a potência de se comunicar.  

A liberdade de expressão revela o pensamento, a capacidade cognitiva que 

diferencia os humanos dos animais.  

A partir de uma visão substantiva, toda e qualquer forma de censura 
com base no conteúdo é incompatível com a responsabilidade dos 
cidadãos enquanto agentes morais autônomos. Não cabe ao Estado 
ou aos agentes públicos definir quais ideias devem circular no meio 
social.42 

A liberdade de expressão, sob a perspectiva instrumental, deve ser 

protegida porque é um meio (um instrumento) para a concretização de outros 

valores constitucionais, como a democracia, e porque o confronto das ideias é 

fundamental “para a identificação da verdade”43.  

Essas são duas formas de explicar o papel da liberdade de expressão, que 

engloba os dois conceitos dentro do sistema constitucional, garantindo a proteção à 

liberdade de expressão e à liberdade de imprensa.  

Mas, para o citado autor, o núcleo da liberdade de expressão envolve a 

proteção do:  

(i) direito subjetivo público fundamental dos indivíduos à livre 
expressão de opiniões e ideias; bem como (ii) a promoção de um 
ambiente deliberativo plural, no qual seja assegurado a todos a 
possibilidade de expressar-se.44 

                                                 
41 KOATZ, Rafael Lorenzo-Fernandes. As liberdades de expressão e de imprensa na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. In: SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos 
fundamentais no Supremo Tribunal Federal – balanços e crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011, p. 393, 394. 
42 KOATZ, Rafael Lorenzo-Fernandes. As liberdades de expressão e de imprensa na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. In: SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos 
fundamentais no Supremo Tribunal Federal – balanços e crítica, p. 395. 
43 KOATZ, Rafael Lorenzo-Fernandes. As liberdades de expressão e de imprensa na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. In: SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos 
fundamentais no Supremo Tribunal Federal – balanços e crítica, p. 396. 
44 KOATZ, Rafael Lorenzo-Fernandes. As liberdades de expressão e de imprensa na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. In: SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos 
fundamentais no Supremo Tribunal Federal – balanços e crítica, p. 396. 
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A manifestação do pensamento, seja por meio de palavras, sons, sinais, 

impressos ou outros, deve ser respeitada como forma de assegurar o que está 

disposto na Constituição Federal. 

Foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4451 45 , quando se discutiu a constitucionalidade de 

dispositivos da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/1997) que proibiam as emissoras de rádio e 

de televisão de usar (produzir e veicular) recursos – trucagem, montagem ou outro 

recurso de áudio ou vídeo que pudesse degradar a imagem de candidato e veicular 

propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, 

coligação, a seus órgãos ou representantes (artigo 45, incisos I e II, da Lei nº 

9.504/1997).  

Nesse caso, considerou-se que o humor, em suas diversas formas (charges, 

caricaturas e quadros), é protegido pela liberdade de informação: 

Programas humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em 
circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem 
as atividades de “imprensa”, sinônimo perfeito de “informação 
jornalística” (§ 1º do art. 220). Nessa medida, gozam da plenitude de 
liberdade que é assegurada pela Constituição à imprensa. Dando-se 
que o exercício concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao 
jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que 
em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, 
especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. 
Respondendo, penal e civilmente, pelos abusos que cometer, e 
sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a Constituição 
em seu art. 5º, inciso V46. 
 

O ministro relator do acórdão, Ayres Britto, destaca que a Constituição 

Federal defendeu a importância da imprensa quando definiu que lhe cabe o papel de 

sentinela das liberdades públicas:  

                                                 
45 Ação proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). O Partido 
Democrático Brasileiro (PDB) atuou como amicus curie). Cf. BRASIL Supremo Tribunal Federal. ADI 
4451- Distrito Federal (Referendum da Medida Cautelar). Relator Ministro Ayres Britto. Plenário. 
Brasília, DF, 2 de setembro de 2010. Publicação DJe 1º/07/2011. Decisão: “O Tribunal, por maioria, 
referendou a liminar, suspendendo as normas do inciso II e da segunda parte do inciso III, ambos do 
artigo 45, bem como, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo da Lei federal nº 9.504, de 
30/9/97, contra os votos dos Senhores Ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, 
que, nos termos do pedido sucessivo da inicial, deferiam a liminar, declarando a inconstitucionalidade 
parcial das normas impugnadas mediante interpretação conforme. Votou o Presidente, Ministro Cezar 
Peluso. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.” 
46 BRASIL Supremo Tribunal Federal. ADI 4451- Distrito Federal (Referendum da Medida Cautelar). 
Relator Ministro Ayres Britto. Plenário. Brasília, DF, 2 de setembro de 2010. Publicação DJe 
1º/07/2011. 
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A imprensa como a mais avançada sentinela das liberdades públicas, 
como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa 
repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção 
do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Os 
jornalistas, a seu turno, como o mais desanuviado olhar sobre o 
nosso cotidiano existencial e os recônditos do Poder, enquanto 
profissionais do comentário crítico.47 

A liberdade de informação, inserida no rol das liberdades de expressão, 

envolve três outros direitos, como ensina Pinto48: 

Finalizando, gostaríamos de citar o direito de informação. Nesse 
caso, não poderemos citá-lo sem colocar em pauta suas três 
vertentes: o direito de informar, de se informar e de ser informado.  
No primeiro caso, encontramos o direito de veiculação de 
informações, seja no rádio, na TV, ou em qualquer outro meio de 
comunicação. No segundo caso, o direito de se informar, ou seja, o 
direito do indivíduo de buscar informações desejadas sem qualquer 
espécie de impedimento ou obstrução. No terceiro caso, o direito de 
ser informado nos leva à faculdade de ser mantido integral e 
corretamente informado.  

É de tal forma importante a garantia constitucional da liberdade de 

informação que os casos em que sua restrição é permitida estão também previstos 

constitucionalmente.  

O inciso IV do artigo 5º da Constituição limita a ampla liberdade de 

expressão quando veda o anonimato. 

Conforme entendimento do Ministro Celso de Melo, no Inquérito 1957/PR49, 

o anonimato busca impedir os abusos no exercício da liberdade de manifestação do 

pensamento e na formulação de denúncias apócrifas. A exigência da identificação 

de seu autor se preza à possibilidade de indicação do responsável pelo ato abusivo, 

a posteriori, tanto na esfera civil quanto no âmbito penal, de forma que aquele que 

cometeu o excesso na prática arque com as consequências jurídicas de seu 

comportamento. 

                                                 
47 BRASIL Supremo Tribunal Federal. ADI 4451- Distrito Federal (Referendum da Medida Cautelar). 
Relator Ministro Ayres Britto. Plenário. Brasília, DF, 2 de setembro de 2010. Publicação DJe 
1º/07/2011. 
48  PINTO, Felipe Chiarello de Souza. A ética médica em face da liberdade de expressão, 
comunicação e sigilo profissional. 2006. 279f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-Graduação Stricto 
Senso em Direito Constitucional. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, 2006. 
Cap. 01240000. Disponível em: http://livros01.livrosgratis.com.br/cp009264.pdf. Acesso em: 21 ago. 
2018, p. 58. 
49 Nesse inquérito, o Ministério Público investiga André Zacharow. A decisão do pleno, no mérito, 
absolveu todos os acusados, nos termos do voto do relator. Votou o Presidente, Ministro Nelson 
Jobim. Cf. BRASIL Supremo Tribunal Federal. Inquérito 1957- PR. Relator Ministro Ricardo 
Lewandowski. Plenário. Brasília, DF, 11 de maio de 2005.  
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O Ministro Ayres Britto, na ADPF 130 50 , defende que essas liberdades 

devem existir de forma conciliada com as limitações constitucionais e posteriormente 

com a reparação pelo seu abuso:  

Eu disse que essa liberdade, consagrada como de informação 
jornalística, ou de imprensa propriamente dita, seria exercida de 
modo conciliado: primeiro, contemporaneamente com a proibição do 
anonimato, o sigilo da fonte e o livre exercício de qualquer trabalho 
ou profissão; segundo, a posteriori, com o direito de resposta e a 
reparação pecuniária por eventuais danos à honra e à imagem de 
terceiros, sem prejuízo do uso de ação penal, também 
ocasionalmente cabível, nunca, porém, em situação de rigor mais 
forte do que o prevalecente para os indivíduos em geral. 

O anonimato não se confunde com o direito de sigilo de fonte, também 

previsto na Constituição Federal, no mesmo artigo 5º, inciso VIX, que assegura o 

acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional. 

O sigilo de fonte previsto no artigo 5º51 do Código de Ética dos jornalistas 

brasileiros garante à fonte a proteção de sua integridade no ambiente denunciado e, 

ao jornalista, sua credibilidade.52  

Interessante notar que a Lei de Impressa, julgada incompatível com a ordem 

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, embora prevendo que no exercício da 

liberdade de manifestação do pensamento e de informação não é permitido o 

                                                 
50 Ação proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). BRASIL Supremo Tribunal Federal. 
ADPF n. 130 - Distrito Federal. Relator Ministro Carlos Ayres Britto. Plenário. Brasília, DF, 30 de 
abril de 2009. Publicação 6/11/2009. Essa ADPF teve como objetivo questionar a recepção da Lei de 
Imprensa (Lei nº 5.250/1967) pela Constituição Federal. Decisão: “O Tribunal, por maioria e nos 
termos do voto do Relator, julgou procedente a ação, vencidos, em parte, o Senhor Ministro Joaquim 
Barbosa e a Senhora Ministra Ellen Gracie, que a julgavam improcedente quanto aos artigo 1º, § 1º; 
artigo 2º, caput; artigo 14; artigo 16, inciso I e artigos 20, 21 e 22, todos da Lei nº 5.250, de 9.2.1967; 
o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Presidente), que a julgava improcedente quanto aos artigos 29 a 
36 da referida lei e, vencido integralmente o Senhor Ministro Marco Aurélio, que a julgava 
improcedente. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau, com voto proferido na 
assentada anterior.”  
51 FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS. Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 
Vitória, 4 de agosto de 2007. Disponível em: http://fenaj.org.br/wp-
content/uploads/2016/08/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros-1.pdf. Acesso em: 4 out. 2018. 
Conforme o estabelecido no art. 5º: “É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte.”. 
52 O Decreto-Lei nº 972/1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista, define as 
questões do trabalho, mas nada diz sobre as regras de conduta ou os direitos deste profissional. O 
pressuposto que se conhece é de que o jornalista deve ter ampla liberdade no exercício de sua 
atividade, respondendo, posteriormente, pelos excessos que cometer. Nesse sentido, no RE 571151- 
AgR / RJ, quanto à questão material, decidiu-se que “não afronta a liberdade de imprensa ou a livre 
manifestação do pensamento a responsabilização civil de jornalistas ou de veículos de imprensa por 
danos morais decorrentes de matérias jornalísticas”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 571151- 
AgR / RJ. Segunda Turma. Relator Ministro Teori Zavascki. Brasília, DF, 25 de junho de 2013. 
Publicação 14/08/2013.  
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anonimato, assegurou e respeitou o sigilo quanto às fontes ou origem de 

informações recebidas ou recolhidas por jornalistas.53 

 A previsão do direito de resposta como limite posterior às liberdades de 

expressão não deve ser vista como um limite à liberdade em si, mas a balança fiel 

que deve garantir um ajuste de forças.  

Esse direito caracteriza-se por ser uma norma de eficácia plena e 
aplicação imediata, uma resposta à violação de um direito dentro do 
espaço permitido pela liberdade de expressão, na forma de réplica 
ou como correção de um fato. A distorção na veiculação da 
informação (falsa ou imprecisa), além de gerar o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, pode resultar ainda no dever de indenizar.54  

Uma vez fora do ordenamento jurídico, a Lei de Imprensa de 1967, foi 

promulgada nova regra, por meio da Lei nº 13.188 (de 11/11/2015), a qual, de forma 

bastante semelhante à regra anterior, previu o direito de resposta ou retificação da 

informação55 quando o conteúdo atentar, ainda que por equívoco de informação, 

contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem 

de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação.  

A Ministra Carmen Lúcia, relatora da Adin 4815 56  que questionou a 

constitucionalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil, definiu a que se preza o 

direito de resposta: “Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando 

liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser 

exercidos nos termos da lei.”.  

Os mecanismos de defesa contra a palavra incerta ou inverídica devem dar-

se sempre a posteriori, na forma de retratação, retificação, direito de resposta, 

                                                 
53 BRASIL. Lei nº 5.250/1967: “Art. 7º No exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de 
informação não é permitido o anonimato. Será, no entanto, assegurado e respeitado o sigilo quanto 
às fontes ou origem de informações recebidas ou recolhidas por jornalistas, radiadores, repórteres ou 
comentaristas.” 
54  SGRIGNOLLI, Ruth Carolina R. Comentários ao artigo 5º, V, da Constituição Federal. In: 
ZAPATER, Maíra; ALMEIDA, Silvio Luiz de; TARDELLI, Brenno (coord.). Constituição comentada. 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado – IMESP. [No prelo]. 
55 Conforme artigo 3º da Lei nº 13.188/2015.  
56 A ação foi proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros (ANEL). Decisão: “O Tribunal, 
por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, julgou procedente o pedido formulado na ação 
direta para dar interpretação conforme à Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem 
redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e 
de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de 
pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual 
desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em 
caso de pessoas falecidas).” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4815 - DF. Tribunal Pleno. 
Relatora Ministra Carmén Lúcia. Brasília, DF, 10 de junho de 2015. Publicação 01/02/2016. 
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indenização (respeitado o princípio da proporcionalidade57) e até responsabilização 

penal.    

O direito de resposta também tem uma função primordial para a liberdade de 

expressão, uma vez que traduz ao público, sem constrangimento, a visão dialógica 

de fatos/dados que sejam de interesses da coletividade.  

Talvez um dos campos de maior relevância para a aplicação do direito de 

resposta esteja no âmbito das discussões políticas.  

A fim de que a escolha pelos membros dos poderes eleitos seja feita de 

maneira clara e informada, é preciso assegurar aos eleitores que o palco das 

discussões tenha livre acesso ao que se queira explorar, considerando que estejam 

o mais próximo da verdade quanto seja possível. 

A mídia, portanto, cumpre um papel fundamental na garantia do espaço de 

amplos debates e de correção das teses inverídicas58 sobre candidatos. 

A Lei nº 9.504/1997, em seu artigo 58, assegura o direito de resposta o 

candidato, partido ou coligação atingido, ainda que de forma indireta, por conceito, 

imagem e/ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, 

difundidos por qualquer veículo de comunicação social.  

Todavia, a restrição à exploração da imagem 59  do candidato deve ser 

mínima, conforme entendeu o Ministro Relator Ayres Britto, na já citada Adin 445160, 

oportunidade em que suspendeu a eficácia do inciso II do artigo 45 da Lei nº 

9.504/1997 e, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo, incluídos pela Lei 

nº 12.034/2009 para permitir a trucagem, a montagem ou outros recursos de áudio e 

                                                 
57 Conforme citado no voto do relator, Ministro Ayres Britto, por ocasião do julgamento da ADPF 130: 
“a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, 
em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade”. 
58 Nos termos do Acórdão TSE, de 2.10.2014, na Rp nº 139448, de 23.9.2014, e na Rp nº 120133, 
para fins de direito de resposta, o fato sabidamente inverídico é aquele que não demanda 
investigação, sendo perceptível de plano.  
59 Entenda-se a “imagem” como um termo amplo, a considerar ainda a fala, os gestos etc. 
60 Ação proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).  Decisão: “O 
Tribunal, por maioria, referendou a liminar, suspendendo as normas do inciso II e da segunda parte 
do inciso III, ambos do artigo 45, bem como, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo da Lei 
federal nº 9.504, de 30/9/97, contra os votos dos Senhores Ministros Dias Toffoli, Ricardo 
Lewandowski e Marco Aurélio, que, nos termos do pedido sucessivo da inicial, deferiam a liminar, 
declarando a inconstitucionalidade parcial das normas impugnadas mediante interpretação conforme. 
Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.” 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4451- DF. Distrito Federal (Referendum da Medida 
Cautelar). Relator Ministro Ayres Britto. Plenário. Brasília, DF, 2 de setembro de 2010. Publicação 
DJe 1º/07/2011. 
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de vídeo como técnicas de expressão da crítica jornalística, em especial os 

programas humorísticos. 

Não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir 
previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e 
jornalistas. Dever de omissão que inclui a própria atividade 
legislativa, pois é vedado à lei dispor sobre o núcleo duro das 
atividades jornalísticas, assim entendidas as coordenadas de tempo 
e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da 
criação lato sensu. Vale dizer: não há liberdade de imprensa pela 
metade ou sob as tenazes da censura prévia, pouco importando o 
Poder estatal de que ela provenha. Isso porque a liberdade de 
imprensa não é uma bolha normativa ou uma fórmula prescritiva oca. 
Tem conteúdo, e esse conteúdo é formado pelo rol de liberdades que 
se lê a partir da cabeça do art. 220 da Constituição Federal: 
liberdade de ‘manifestação do pensamento’, liberdade de ‘criação’, 

liberdade de ‘expressão’, liberdade de “informação. 

Caggiano, em artigo “Democracia e Constitucionalismo: um navio à 

deriva”61, diz que para identificar a presença da democracia nos países é preciso 

avaliar a presença desses elementos e sua inserção na receita democrática: 

liberdade de associação; liberdade de expressão; direito de voto; elegibilidade para 

cargos públicos; direito dos líderes políticos de disputarem respaldo popular; fontes 

alternativas de informação; eleições livres e competitivas; e instituições hábeis a 

assegurar à política governamental ressonância no âmbito do corpo eleitoral. 

Em verdade, o Estado democrático, como representação da vontade 

popular, depende da livre expressão a fim de concretizar os anseios da nação. O 

voto, para ser exercido, precisa conhecer as propostas dos pluripartidos, precisa 

conhecer os elegíveis e se informar quanto às regras do jogo. 

Para Dahl62, um dos critérios do processo democrático é o “entendimento 

esclarecido”: quando cada um dos membros do governo tem oportunidades iguais e 

efetivas de aprender sobre as políticas alternativas importantes e suas prováveis 

consequências.63   

                                                 
61 CAGGIANO, Monica Herman S. Democracia e constitucionalismo: um navio à deriva. Cadernos de 
Pós-Graduação em Direito: estudos e documentos de trabalho. São Paulo, Comissão de Pós-
Graduação da Faculdade de Direito da USP, n. 1, 2011, p. 14. Disponível em: 
http://www.direito.usp.br/pos/arquivos/cadernos/caderno_1_2011.pdf. Acesso em: 17 out. 2018.  
62 DAHL, Robert. Sobre a democracia. Brasília: UnB, 2009, p. 49. 
63 Segundo o autor, são cinco os critérios a que um processo para o governo de uma associação 
possa satisfazer a exigência de membros capacitados para participar da decisão: participação efetiva, 
igualdade de votos, entendimento esclarecido, controle do programa de planejamento e inclusão de 
adultos. 
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O direito da informação, sendo ele plural e democrático, pode concretizar 

uma sociedade aberta, franqueando espaço para convivência através dos veículos 

de comunicação cada vez mais avançados em tecnologia e sustentável na 

diversidade dos seus meios. Seriam direitos de quarta geração, que “compendiam o 

futuro da cidadania e o porvir na liberdade de todos os povos”.64  

Mas, verdadeiramente, a liberdade de expressão assegura, em uma 

democracia em que a vontade da maioria prevalece, o direito de manifestação da 

minoria, em um espaço de amplo debate, de alerta e de fiscalização dos poderes 

dos quais se vale a democracia65, garantindo assim a autocrítica dos erros e acertos 

da construção da sociedade.   

 

1.3 O “PODER” DA MÍDIA: CONTRA-PODER, OS CHECKS AND BALANCES E O 

CAMINHO DO MEIO  

 

Assis Chateaubriand, uma das figuras mais importantes para o setor de 

mídia no Brasil66, foi muito eloquente em demonstrar, em 1937, o poder da mídia. 

O caso é relatado por Moraes67 e diz respeito à aquisição, pelo empresário, 

de algumas empresas fora de sua área de atuação (mas que eram consideradas 

bom negócio porque anunciavam muito), tal como o Laboratório Cacau Xavier, de 

São Paulo, que produzia o fortificante Conhaque de Alcatrão Xavier, o Elixir Xavier e 

as Pílulas Xavier.68  

Pouco depois da aquisição desse negócio, Chatô, como era conhecido, 

descobriu que seu maior concorrente era o Laboratório Lomba, do Rio de Janeiro, 

que produzia as Pílulas Vitalizantes e o Cálcio Glicosado. Assim, ele decidiu 

procurar o proprietário e propor comprar o negócio. Ernani Lomba recusou todas as 

ofertas. 

                                                 
64 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 586, 
587. 
65 MEYER-PFUG, Samantha. Liberdade de expressão e discurso do ódio. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 222, 223. 
66 Se não a mais importante, pois foi o responsável por trazer as primeiras televisões para o Brasil. 
67 MORAES, Fernando. Chatô – o rei do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 366-
368.   
68 Remédios famosos na época porque prometiam curar, os dois últimos, a sífilis e a ancilostomíase 
(“amarelão”).  
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Foi aí que começaram a aparecer as reportagens no Diário da Noite 
do Rio. Ninguém nunca soube se os fatos efetivamente aconteceram 
– até porque todo processo de produção das reportagens era 
controlado por Assis Chateaubriand em pessoa. Fraudados (como 
Ernani Lomba sustentaria na Justiça) ou verdadeiros (como 
assegurava diariamente o escandaloso Diário da Noite no Rio), o 
certo é que os casos de envenenamento provocados pelos remédios 
fabricados por Lomba começaram a surgir como cogumelos da 
terra.69  

A partir desse momento, o jornal passou a publicar sobre as mortes ou 

intoxicações causadas pelos remédios Lomba, coisa que nenhum outro jornal se 

interessava em fazer (nem mesmo a equipe de O Jornal). Esses mortos também 

nunca chegavam ao necrotério, tampouco qualquer hospital tinha relatado casos de 

complicação devido à ingestão dos tônicos. 

Quando Ernani Lomba foi buscar reparação na justiça, “o estrago produzido 

nas suas vendas tinha sido tão grande que não havia sentença que pudesse repará-

lo”, o que o levou a considerar que talvez tivesse sido melhor vender sua empresa 

para o dono do jornal Diário da Noite. 

Em caso mais recente envolvendo as redes sociais, um médico pediu ao 

Tribunal de Justiça de São Paulo para que seu nome fosse alterado. Ele teria sido 

vinculado a um inquérito que apurava abuso sexual de menores. Apresentou provas 

e demonstrou sua inocência. De nada adiantou sua posterior exclusão, pois na rede 

mundial de computadores, seu nome aparecia sempre ligado ao escândalo. Com 

isso, havia perdido seus clientes e sua condição social.70  

O último caso, além de ilustrar o poder da internet e das redes sociais71, 

suscita ainda uma questão que deve ser realçada pela sua atualidade, que é o 

“direito ao esquecimento” (segundo nomenclatura imprecisa, mas consagrada pelo 

uso).   

O direito ao esquecimento é tema amplamente debatido no âmbito da 

liberdade de expressão. Um caso emblemático sobre a matéria é o caso Aida Curi72, 

                                                 
69 MORAES, Fernando. Chatô – o rei do Brasil, p. 368. 
70 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Processo (não informado). Relator Ênio Santarelli Zuliani, São 
Paulo, SP, [s.d.]. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/enio-zuliano-camara-direito-privado.pdf. 
Acesso em: 9 out. 2018.  
71 Ainda que a internet não seja, propriamente, um meio de comunicação, como se verá adiante, ela 
possibilita a ligação da sociedade em rede (plataformas digitais) e, com isso, torna-se um repositório 
de informações alimentado por pessoas e máquinas. 
72 “Recurso especial. Direito civil-constitucional. Liberdade de imprensa vs. direitos da personalidade. 
Litígio de solução transversal. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Documentário exibido 

 

https://www.conjur.com.br/dl/enio-zuliano-camara-direito-privado.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/enio-zuliano-camara-direito-privado.pdf
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a partir do qual o Supremo Tribunal Federal (STF) firmará interpretação na 

sistemática da repercussão geral73. Em um dos programas “Linha Direta”, da Rede 

Globo, foi abordado o caso de uma moça, ainda muito jovem, que foi levada por um 

grupo de rapazes ao topo de um prédio, onde a violentaram e a sufocaram. Dando-a 

por morta, jogaram-na de lá de cima, o que veio a acarretar a sua morte. O caso 

aconteceu em 1958 e ficou muito famoso. Os irmãos da vítima, sentindo-se lesados 

por terrem revivido, contra a vontade, a dor antes experimentada por ocasião da 

morte de Aida Curi e também pela publicidade conferida ao caso décadas passadas, 

moveram ação contra a emissora de televisão para que fosse indenizado. O caso 

passa a discutir o confronto entre liberdade de informação e direitos da 

personalidade:  

No ponto, nunca é demais ressaltar o estreito e indissolúvel vínculo 
entre a liberdade de imprensa e todo e qualquer Estado de Direito 
que pretenda se auto afirmar como democrático. Uma imprensa livre 
galvaniza contínua e diariamente os pilares da democracia, que, em 
boa verdade, é projeto para sempre inacabado e que nunca atingirá 
um ápice de otimização a partir do qual nada se terá a agregar.74 

Sob um olhar diferente, mas ainda dentro da análise do poder dos meios de 

comunicação, McCombs talvez avaliasse a escolha do programa “Linha Direta” à luz 

do que se chama “síndrome mundial da malvadez”: a televisão por meio de 

entretenimento, mais do que com suas matérias noticiosas, pode encorajar o medo 

do crime e da violência entre os espectadores. Pessoas que assistem a programas 

de televisão violentos por mais tempo tendem a cultivar a imagem de um mundo 

relativamente perigoso e malvado.75 

Os casos servem para ilustrar a força e o poder de “vida e de morte” da 

mídia. 

                                                                                                                                                         
em rede nacional. Linha direta-justiça. Homicídio de repercussão nacional ocorrido no ano de 1958. 
Caso ‘Aida Curi’. Veiculação, meio século depois do fato, do nome e imagem da vítima. não 
consentimento dos familiares. Direito ao esquecimento. acolhimento. Não aplicação no caso concreto. 
Reconhecimento da historicidade do fato pelas instâncias ordinárias. impossibilidade de 
desvinculação do nome da vítima. ademais, inexistência, no caso concreto, de dano moral 
indenizável. Violação ao direito de imagem. Súmula n. 403/STJ. Não incidência. Crime em si, e não à 
vítima ou sua imagem e nega provimento ao recurso, no que é acompanhado pela maioria da Turma. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.335.153–RJ. 4ª Turma. Relator 
Ministro Luis Felipe Salomão.  Brasília, DF, 28 de maio de 2013. Publicação DJe 10/09/2013. 
73 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 1010606 - Rio de Janeiro. Relator atual Ministro Dias 
Tóffoli. Recte.: Nelson Curi e outros. Recda.: Globo Comunicação e Participações S.A., Brasília, DF. 
74 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.335.153–RJ. 4ª Turma. Relator 
Ministro Luis Felipe Salomão.  Brasília, DF, 28 de maio de 2013. Publicação DJe 10/09/2013. 
75 MCCOMBS, Maxwell. Teoria da Agenda – a mídia e a opinião pública. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 
53. 
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Economicamente, as corporações digitais (que têm segmentos de negócios 

importantes no setor de mídia) estão entre as dez maiores empresas de maior valor 

de mercado do mundo76 . A Apple77  (empresa de tecnologia e de aparelhos de 

comunicação) é a campeã, seguida pela Amazon78 (oferece vários tipos de produtos 

e serviços, mas mais que tudo, usa inteligência artificial para a gestão de demanda e 

da distribuição desses produtos), Alphabet79 (dona da Google, cujo maior serviço é a 

busca em rede mundial), Microsoft80  (empresa de tecnologia da computação) e 

Facebook81 (utiliza inteligência artificial para uso de rede social). 

Em pesquisa elaborada especificamente para o setor de mídia, as empresas 

de internet, como Google (Alphabet) e Facebook, mantêm-se no ranking, mas 

aparecem outros grupos que, em sua cadeia produtiva, são produtores de conteúdo 

e veiculadores, entre outros. 

Esse é o caso da Walt Disney Company, por exemplo, dona de empresas 

como Marvel (que possui estúdios, produz conteúdo), ESPN (que é um canal de 

esportes, produtor de conteúdo), Buena Vista (vídeo sob demanda, televisão paga) e 

um relevante canal de televisão americano, a ABC 82 . A Disney Company teve 

recentemente aprovada a aquisição do Grupo Fox83. No Brasil, a questão da fusão 

entre as duas empresas possui parecer favorável do CADE84, mas ainda não foi 

                                                 
76 Considerando o valor de mercado dessas empresas, para o ano de 2018. A respeito, ver: 
STATISTA.COM. The 100 largeste companies in the world by market value in 2019 (in billion US 
dollars). Disponível em: https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-
market-value/. Acesso em: 5 out. 2018. 
77 REUTERS. Apple Inc AAPL.O. Disponível em: https://www.reuters.com/finance/stocks/company-
profile/AAPL.O. Acesso em 5 out. 2018. 
78  REUTERS. Amazon.com, Inc. AMZN.O. Disponível em: 
https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/AMZN.O. Acesso em: 5 out. 2018. 
79  REUTERS. Alphabet Inc GOOG.O. Disponível em: 
https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/GOOG.O. Acesso em: 5 out. 2018.  
80  REUTERS. Microsoft Corporation MSFT.O. Disponível em: 
https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/MSFT.O. Acesso em: 5 out. 2018. 
81 REUTERS. Facebook Inc FB.O. Disponível em: https://www.reuters.com/finance/stocks/company-
profile/FB.O. Acesso em: 5 out. 2018.  
82 O Grupo Disney é dono de outras empresas de comunicação. A respeito, ver: US SECURITIES 
AND EXCHANGE COMISSION. EDGAR Company Filings. Subsidiaries of the Company. 
Disponível em: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1001039/000119312510268910/dex21.htm. 
Acesso em: 5 out. 2018. 
83 LEE, Edmund; BARNES, Brooks. Disney and Fox Shareholders approve deal, ending corporate 
duel. July 27, 2018. Disponível em: https://www.nytimes.com/2018/07/27/business/media/disney-fox-
merger-vote.html. Acesso em: 5 out. 2018. 
84  A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE emitiu 
parecer no Ato de Concentração 08700.004011/2012-25, favorável à aprovação sem restrições da 
parceria entre Fox e Warner para distribuição de filmes para cinema. A operação tem por objetivo 
reduzir custos de distribuição de filmes para as empresas. A operação em questão não abrange a 
atividade de produção cinematográfica, salvo a possibilidade de participação conjunta das duas 

 

https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/AAPL.O
https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/AAPL.O
https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/AAPL.O
https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/AAPL.O
https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/MSFT.O
https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/MSFT.O
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julgado. A preocupação que se tem é de que os canais da Fox e da Disney 

aumentando o poder de seu portfólio e o risco de práticas abusivas neste mercado, 

possam assumir uma posição dominantes em relação ao gênero de canais 

esportivos.   

A Figura 1 a seguir indica que a matéria apreciada pelo CADE é relevante 

para o mercado de televisão fechada, já que, no mercado americano, a Walt Disney 

Company representa a terceira maior receita, ou seja, o terceiro maior grupo de 

comunicação, perdendo apenas para a Google (Alphabet Inc.) e para a Comcast 

(que possui a maioria das ações do conglomerado de mídia estadunidense NBC 

Universal e uma joint venture com a Time Warner Cable. É dona do canal de 

televisão NBC, do estúdio de filmes Universal, entre outros.85  

 

Figura 1 – Ranking das empresas de comunicação, por receita auferida 

em 2016 

 

 
Fonte: Nordicom86 

                                                                                                                                                         
empresas em produções nacionais, por meio de uso de incentivos previstos na Lei do Audiovisual. 
Por hora, o CADE não identificou riscos ao mercado. BRASIL. Ministério da Justiça. Conselho 
Nacional de Defesa Econômica. Superintendência do CADE opina pela aprovação da parceria 
entre Warner e Fox.  Brasília, DF, 17/10/2012, atualizado em 2/05/2016. Disponível em: 
http://www.cade.gov.br/noticias/superintendencia-do-cade-opina-pela-aprovacao-da-parceria-entre-
warner-e-fox. Acesso em: 5 out. 2018. 
85 A empresa presta um serviço conhecido como Triple Play, que é a oferta de três serviços: banda 
larga, telefonia e televisão a cabo. COMCAST.BUSINESS. Business Internet, you way. [s.d.]. 
Disponível em: https://business.comcast.com/about-us/our-history. Acesso em: 3 maio 2019. 
86 NORDICOM. The world’s largest media corporations, 2017. Disponível em: 
http://www.nordicom.gu.se/en/latest/news/worlds-largest-media-corporations-2017. Acesso em: 5 out. 

 

http://www.nordicom.gu.se/en/latest/news/worlds-largest-media-corporations-2017
http://www.nordicom.gu.se/en/latest/news/worlds-largest-media-corporations-2017
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Os grupos de mídia de televisão aberta no Brasil também têm grande 

relevância econômica. A dificuldade, nesse caso, é que as demonstrações 

financeiras87 dessas empresas nem sempre são publicadas. 

Não obstante a falta de dados organizados, sabe-se que, a receita líquida 

(vendas, publicidade e serviços) do Grupo Globo no ano de 201888 foi de R$14,8 

bilhões (quatorze bilhões e oitocentos milhões de reais).  

Em termos de valor adicionado do audiovisual89, em 2014 as atividades 

econômicas desse setor foram diretamente responsáveis por uma geração de renda 

de R$ 24,5 bilhões na economia brasileira, ou 0,46% (quarenta e seis por cento) do 

Produto Interno Brasileiro (PIB), valendo lembrar que, de 100% dessa contribuição, 

41,5% (quarenta e um meio por cento) são relativos à televisão aberta e 38,2% 

(trinta e oito e dois décimos por cento) das operadoras de TV por assinatura.90  

Outra perspectiva do poder econômico a ser lembrada se relaciona com o 

que Bourdieu 91  chama de censura econômica à televisão, ou seja, o dono da 

                                                                                                                                                         
2018; INSTITUTE OF MEDIA AND COMMUNICATIONS POLICY. Media Data Base - International 
Media Corporations 2015. Disponível em: https://www.mediadb.eu/en.html. Acesso em: 5 out. 2018. 
87 Não. O art. 3º da Lei nº 11.638/2007 dispõe apenas que se aplicam às sociedades de grande porte, 
ainda que não constituídas sob a forma de sociedade por ações, as disposições da Lei nº 6.404/1976 
(Lei das SA), sobre a escrituração e a elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade 
de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não 
fazendo qualquer menção à publicação das demonstrações contábeis pelas referidas empresas. 
Desse modo, por falta de previsão legal, depreende-se que as sociedades de grande porte não estão 
obrigadas a publicar suas demonstrações financeiras. Mesmo assim as juntas comerciais de alguns 
Estados, como São Paulo, passaram a exigir que sociedades empresárias e cooperativas de grande 
porte (inclusive as limitadas) publiquem o balanço anual e as demonstrações financeiras do último 
exercício em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Estado para arquivamento de seus 
atos. IOB. Portal Contábil. Disponível em:  
http://www.iob.com.br/iobportalcontabil/resposta_conteudo.asp?id=38102&atéria 
origem=pergunta_conteudo&destino=pergunta_conteudo. Acesso em: 5 out. 2018.  
88 GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. Relatório da Administração. Rio de Janeiro, 
12 de março de 2019. Disponível em: 
https://globoir.globo.com/Download.aspx?Arquivo=0HflnyHgN1jhNu0NN8aAgw==. Acesso em: 5 set. 
2019. 
89  Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Valor Adicionado, para fins 
econômicos, “refere-se ao valor que a atividade acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu 
processo produtivo”. Cf. AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA. Valor adicionado pelo setor audivisoual. 
Estudo anual 2016 – Ano base 2014, [s.l.]. Disponível em: 
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/publicacoes/pdf/valoradicionado2016.pdf. Acesso em: 18 
out. 2018. A Lei geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997), assim define o serviço no artigo “Art. 
61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que 
lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, 
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.”. 
90 O estudo apresentado pela Ancine foi elaborado em 2016 e traz dados obtidos pelo IBGE durante 
os anos de 2007 a 2014. Para maiores informações, ver: AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA. 
Desafios da comunicação na nova Era Digital. Setembro, 2017. Disponível em: 
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/ABRATEL.pdf. Acesso em: 18 out. 2018. 
91 BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p.19, 20.  
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televisão (o que se entende, pode ser expandido para outros veículos) não é apenas 

aquele que detém a sua propriedade92 , mas o anunciante que paga a publicidade 

ou até o Estado que dá subvenções. 

O autor lembra que a ABC é propriedade da Disney, assim como a 

Bouygues93 é proprietária da TF194 na França, o que tem consequências por meio 

de uma série de mediações entre as empresas do mesmo grupo: 

Essas são coisas tão grossas e grosseiras que a crítica mais 
elementar percebe, mas ocultam os mecanismos anônimos, 
invisíveis, através dos quais se exercem as censuras de toda ordem, 
que fazem da televisão um formidável instrumento de manutenção da 

ordem simbólica. 
 

Portanto, além da notável relevância desse setor para a economia, é 

importante também para a manutenção das estruturas de comunicação e impactante 

para seu conteúdo, assunto que será objeto de análise no segundo capítulo deste 

trabalho.   

Outro aspecto que deve ser considerado na análise de poder da mídia se 

relaciona com as questões políticas. Quanto a esse assunto específico, o 

acompanhamento da disputa partidária por espaço na mídia é um indicativo claro de 

como os candidatos a cargos eletivos dão importância para a propaganda eleitoral. 

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)95 

demonstrou que a televisão é o principal meio de comunicação que os eleitores 

utilizam para a obtenção de informações e notícias (apontada por 62% dos 

entrevistados), seguida de canais/portais de jornais e notícias (apontada por 33% 

dos entrevistados), blogs e redes sociais (com 26%). As fontes tradicionais 

(televisão, rádio e jornais e revistas impressos) são as mais utilizadas pelo eleitor na 

                                                 
92 Ressalva feita ao termo, a televisão é uma concessão, segundo a redação do artigo 21, inciso XII, 
alínea “a”, da Constituição Federal, de forma que o vocábulo ‘proprietário’, aqui, refere-se ao detentor 
da concessão.  
93  Bouygues é um grupo econômico que opera em noventa países, nas áreas de construção 
(Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), telecomunicações (Bouygues Telecom) e 
Mídia (TF1). Mais informações sobre o grupo ver: BOUYGUES. Bouygues in Brief. Disponível em: 
https://www.bouygues.com/en/group/bouygues-in-brief/. Acesso em: 15 out. 2018. 
94 TF1 é um grupo de mídia que pertence ao conglomerado Bouygues. O grupo TF1 ocupa uma 
posição de importância relevante na França, como grupo de comunicação privado é detendor  dos 
cinco canais abertos (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films and LCI). A respeito, ver: BBC.NEWS. TF1 
Group.  Disponível em: https://www.bouygues.com/en/activities/media/tf1/. Acesso em: 15 out. 2018. 
95 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Retratos da sociedade brasileira: eleições 2018, 
Brasília, ano 7, n. 45, 2018, p. 9. Disponível em: https://bucket-gw-cni-static-cms-
si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/83/e2/83e216d3-af42-4438-a84a-
0a25df5f345b/retratosdasociedadebrasileira_45_eleicoes2018.pdf. Acesso em: 16 out. 2018.  
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obtenção de informações sobre os candidatos e suas propostas (71% dos 

entrevistados usam ao menos uma dessas fontes) e podem usar as demais fontes 

(38% dos entrevistados disseram usar apenas as fontes tradicionais).  

Bem por isso, já dizia Sartori: 

A televisão é avassaladora porque supera assim os chamados 
líderes intermediários de opinião e porque elimina a multiplicidade de 
‘autoridades cognitivas’ que de várias maneiras determinam, para 
cada um de nós, em quem crer, quem é digno de confiança e quem 
não.96 

Talvez o interesse tamanho na disputa partidária pelo tempo de fala, 

principalmente na televisão e no rádio tenha que ver também com a análise de 

Rüdiger sobre o pensamento de Eugen Hadamovsky e a teoria da propaganda 

nazista Goebeliana de que: 

[...] na essência, a propaganda consiste em selecionar alguma ideia 
para, empregando todos os meios disponíveis, martelá-la na cabeça 
das massas, até converter em ação. [...] A propaganda visa   
mobilizar as massas, explorando com habilidade, isto é, com a 
devida linguagem, as suas crenças mais profundas, em vez de fazê-

las pensar a respeito de um assunto.97 

De forma semelhante, a crítica de Sartori98  sobre pesquisas eleitorais e 

influência dos meios de comunicação (especificamente da televisão), está no fato de 

que o “governo das sondagens” se orienta pelas opiniões desinformadas do povo. 

Para esse autor, é difícil medir a influência eleitoral dos meios de 

comunicação (e nesse ponto ele cita jornais e televisão) porque faltam elementos 

contrafactuais99, ou seja, ausência de outros jornais ou televisões e ainda inversão 

de força entre os pares desses meios.  

Partilha dessa opinião, McCombs, que apresenta alguns estudos feitos 

sobre a influência da mass media e de como os meios de comunicação não seriam 

impactantes para que os eleitores mudassem suas opiniões, mas sim para fixar “a 

                                                 
96 SARTORI, Giovanni. Homo videns – televisão e pós pensamento. Bauru: Edusc, 2001, p. 55. 
97 RÜDIGER, Francisco. O mito da agulha hipodérmica e a era da propaganda. Porto Alegre: 
Sulina, 2015, p 193. O mito da agulha hipodérmica surgiu nos anos 50/60 e define que cada membro 
da audiência é “picado” direta e pessoalmente pela mensagem. Ao longo dos anos foram 
desenvolvidos estudos que indicam que nem sempre o indivíduo é impactado diretamente (última 
escala da audiência) pela mensagem. O processo de comunicação pode acontecer em etapas, 
atingindo uma camada da sociedade (os influencers), que, por sua vez, influenciam os demais. Sobre 
o assunto, ver: SANT´ANNA, Armando, JÚNIOR, Ismael Rocha e GARCIA, Luis Fernando D. 
Propaganda: teoria, técnica e prática. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013, p. 4.   
98 SARTORI, Giovanni. Homo videns – televisão e pós pensamento, p. 63. 
99 SARTORI, Giovanni. Homo videns – televisão e pós pensamento, p. 89, 91. 
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agenda de temas para a campanha política, influenciando a saliência de temas entre 

os eleitores”100. 

Essa é a Teoria da Agenda. McCombs, ao estudar o tema considerou uma 

experiência realizada na cidade de Chapel Hill, onde aconteceriam eleições. Para 

entender o agendamento ele considerou três aspectos: (i) a descrição da agenda 

pública; (ii) o conjunto de temas que era a preocupação dos eleitores; e (iii) a 

descrição dos temas da agenda dos veículos noticiosos utilizada por esses eleitores. 

A observação é a de que os temas enfatizados nas notícias acabavam considerados 

importantes pelo público. Ou seja, a agenda da mídia estabelece a agenda 

pública.101 

Dearing e Rogers 102 , de forma semelhante, concluíram que a agenda 

midiática possui uma grande força em dizer ao cidadão qual a pauta de notícias que 

são do interesse público; no entanto, essa mesma mídia não é capaz de mudar a 

opinião do público.   

Mas não apenas o Legislativo e o Executivo compreendem o poder da mídia.  

A perspectiva do Judiciário de usar a imprensa para dar voz ao seu trabalho 

já havia sido tratada, em 1996, pelo então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 

Sálvio de Figueiredo Teixeira: 

Cada vez mais, e o próximo século se encaminha para essa 
demonstração, o Judiciário terá participação maior e mais efetiva na 
sociedade, especialmente para conter os excessos do Poder 
dominante e melhor resguardar os direitos da cidadania. Nesse 
quadro, igualmente relevante será o papel a ser desenvolvido pela 
Imprensa.103 

Assim, o poder da mídia tem várias vertentes: a dominância cultural, que foi 

uma preocupação levantada por Adorno104; o poder econômico, o poder político 

                                                 
100 MCCOMBS, Maxwell. Teoria da Agenda – a mídia e a opinião pública, p. 21. 
101 MCCOMBS, Maxwell. Teoria da Agenda – a mídia e a opinião pública, p. 22. 
102 “In other words, individuals learn information from the mass media about which agenda items are 
more important than others; this task is accomplished by the mass media, even though research 
shows these media are much less capable of directly changing attitudes and opinions.” DEARING, 
James; ROGERS, Everett. Agenda-Setting Research: where has It been, where is It going? 1988. 
Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/263809220_Agenda-
Setting_Research_Where_Has_It_Been_Where_Is_It_Going. Acesso em: 11 set. 2019.  
103 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A imprensa e o judiciário. Revista do Instituto de Pesquisas e 
Estudos, Bauru, SP, n. 15, ago./nov. 1996. Disponível em: 
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/20397/imprensa_judiciario.pdf. Acesso em: 25 out. 2018. 
104 ADORNO, Theodor W. Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
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soberano, o poder político sem fronteiras, entre outros. Bem por isso, assevera 

Fernandes Neto: 

A importância jurídica da comunicação evidencia-se a partir do 
momento em que a normatização deixa de ter o indivíduo como único 
centro de preocupação e desloca-se para o social, para o reflexo da 
conduta individual sobre o tecido social.105 

A relevância do que se comunica diariamente é intuitiva e indiscutível: a 

comunicação se preza a informar sobre saúde, trânsito, tempo e garante o 

entretenimento por meio das telas dos celulares, das ondas do rádio, pela televisão 

que chega nos lares, nas chamadas em outdoors, em pontos de ônibus ou metrôs, 

ou mesmo quando na fila de espera do caixa ou do elevador e menos comum, mais 

ainda presentes, nas bancas de jornais e de revistas espalhadas pelas cidades. 

O audiovisual possibilita a um país mostrar seus sinais distintivos por meio 

da sua história, da sua cultura, dos seus símbolos e da sua língua. Esse conteúdo é 

uma forma de manifestação soberana de determinado país para mostrar-se ao 

mundo, deixando, de forma sutil, que outros sejam seduzidos por aquilo que veem. 

Para o cidadão brasileiro, conforme afirma Rangel (enquanto presidente da 

Agência Nacional de Cinema, em depoimento perante o Conselho de Comunicação 

Social do Congresso Nacional), o audiovisual é uma forma “de se reconhecer 

internamente, de poder processar sua experiência histórica, sua experiência cultural, 

seus traumas e seus conflitos, ou seja, a multiplicidade de caminhos que uma nação 

enfrenta”106. 

Moraes107 detecta nessa estrutura um “poder desmaterializado, penetrante, 

invasivo, livre de resistências físicas e territoriais, expandindo seus tentáculos para 

muito além da televisão, do rádio, dos meios impressos e do cinema”. 

Nye108, ao tratar sobre as formas de poder que levam à liderança norte-

americana no mundo, fez relevante reflexão acerca do poder bélico versus o poder 

ideológico, cunhando o termo soft power para tratar do poder da indústria cultural:  

                                                 
105  FERNANDES NETO, Guilherme. Direito da comunicação social. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 34. 
106 BRASIL. Senado Federal. Notas taquigráficas 08/05/2017 - 5ª Sessão Ordinária do Conselho de 
Comunicação Social, Brasília. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-
taquigraficas/-/notas/r/5989. Acesso em: 6 set. 2019. 
107 MORAES, Denis de; RAMONET, Ignacio; SERRANO, Pascual. Mídia, Poder e contrapoder: da 
concentração monopólica à democratização da informação. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 19. 
108 NYE JR.; JOSEPH, S. Bound to lead: the changing nature of American power. New York: Basic 
Books, 1990, p. 31, 32.   
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Esse aspecto do poder – que é fazer com que os outros façam o que 
você quer – pode ser chamado de poder de comportamento cooptivo 
ou indireto. [...] O poder cooptivo pode se basear na atração das 
ideias ou na capacidade de definir a agenda política de maneira a 
moldar as preferências que outros expressam. [...] A capacidade de 
estabelecer preferências tende a ser associada a recursos de poder 
intangíveis, como cultura, ideologia e instituições. Essa dimensão 
pode ser vista como um poder brando, em contraste com o poder de 
comando rígido normalmente associado a recursos tangíveis, como 
força militar e econômica. 

Em qualquer circunstância, a liberdade de expressão, então, é um valioso 

instrumento de poder contra o governo e essa premissa é construída por meio de 

uma proposição negativa, que é a negação de que o Estado pode controlar a 

liberdade de expressão. 

Como disse o Ministro Celso de Mello em decisão na Reclamação 15.243 e 

repetido nas decisões da Petição 3.486-4109 e do Agravo de Instrumento 505.595: 

[...] nada mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do 
Estado de regular a liberdade de expressão (ou de ilegitimamente 
interferir em seu exercício), pois o pensamento há de ser livre, 
permanentemente livre, essencialmente livre. 
[...] 
Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade fundada em 
bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão estatal ao 
pensamento, ainda mais quando a crítica – por mais dura que seja – 
revela-se inspirada pelo interesse coletivo e decorra da prática 

legítima de uma liberdade pública.110 

                                                 
109  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição 3.486 – DF. Relator Ministro Celso de Mello. 
Requerente: Celso Marques Araújo. Requerido: Roberto Civita. Brasília, DF, 22 de agosto de 2005. 
Publicação DJE 29/08/2005. Ementa: “LIBERDADE DE IMPRENSA (CF, ART. 5º, IV, C/C O ART. 
220). Jornalistas. Direito de crítica. Prerrogativa constitucional cujo suporte legitimador repousa no 
pluralismo político (CF, ART. 1º, V), que representa um dos fundamentos inerentes ao regime 
democrático. O exercício do direito de crítica inspirado por razões de interesse público: uma prática 
inestimável de liberdade a ser preservada contra ensaios autoritários de repressão penal. A crítica 
jornalística e as autoridades públicas. A arena política: um espaço de dissenso por excelência.” 
Sendo assim, presentes tais razões, e tendo em vista que este procedimento foi impropriamente 
instaurado perante o Supremo Tribunal Federal, não conheço da medida proposta pelo Advogado ora 
requerente. Arquivem-se os presentes autos (RISTF, art. 21, § 1º), incidindo, na espécie, para tal fim, 
a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte (Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. Celso De 
Mello - MS 24.261/DF, Rel. Min. Celso De Mello - AO 175-AgR-ED/RN, Rel. Min. Octavio Gallotti, 
v.g.).” 
110 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento 505.595 – RJ. Relator Ministro Celso 
de Mello. Agravante: José Carlos Amaral Kfouri. Agravado Ricardo Terra Teixeira. Brasília, DF, 11 de 
novembro de 2009. Publicação DJE 23/11/2009. “Sendo assim, pelas razões expostas, conheço do 
presente agravo de instrumento, para, desde logo, conhecer, em parte, do recurso extraordinário, e, 
nessa parte, dar-lhe provimento (CPC, art. 544, § 4º), em ordem a julgar improcedente a ‘ação 
indenizatória’ ajuizada pela parte ora recorrida, restabelecendo-se, quanto às custas processuais e à 
verba honorária, a sentença proferida pela magistrada estadual de primeira instância, com  a  
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Albuquerque defende que o “Quarto Poder” possui três funções no tocante 

ao tipo de relação da imprensa com o governo: (i) Fourth State, indica o papel que a 

imprensa tem como contrapoder, um poder de oposição ao governo - em inglês esta 

função é conhecida como Whatchdog, traduzido como cão de guarda; (ii) Fourth 

Branch, caso em que a imprensa opera a favor do governo, mesmo que não 

oficialmente, como instrumento auxiliar a serviço dos checks and balances, por meio 

do qual os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) tomam conhecimento de 

seus atos; e (iii) Poder Moderador, em que a imprensa funcionaria como árbitro dos 

conflitos entre os poderes, “na defesa do interesse público, para além deles”111.   

Carlyle cunhou o termo “quarto poder” quando constatou: 

Burke disse que havia três Estados no Parlamento; mas, na Galeria 
de Repórteres, lá estava um quarto poder mais importante do que 
aqueles todos. Não é uma figura de linguagem ou um ditado 
espirituoso; é um fato literal - muito importante para nós nestes 
tempos. A literatura é também o nosso parlamento. A impressão, que 
vem necessariamente da escrita, digo muitas vezes, é equivalente à 
democracia: invente a escrita e a democracia é inevitável. Escrever 
traz impressão, traz impressão diária improvisada, universal, como 
vemos no presente. Quem pode falar, falando agora para toda a 
nação, torna-se um poder, um ramo do governo, com um peso 
inalienável na legislação, em todos os atos de autoridade.112 

Os meios de comunicação são um poderoso instrumento de disseminação 

de notícias. Compreender esse poder, colocá-lo em perspectiva, valorizá-lo e 

guardá-lo como sua sentinela são obrigação dos cidadãos ativos no exercício da 

democracia.   

                                                                                                                                                         
consequente devolução, ao ora recorrente, do valor de  sua  condenação, por ele já depositado nos 
autos do Processo nº 2000.001.139887-4 (8ª Vara Cível da comarca do Rio de Janeiro/RJ).”   
111 ALBUQUERQUE, Afonso. As três faces do Quarto Poder. Trabalho apresentado ao Grupo de 
Trabalho “Comunicação e Política”. In: XVIII Encontro da Compós na PUC-MG, Belo Horizonte, MG, 
junho de 2009. Disponível em: 
https://www.academia.edu/25956715/As_Tr%C3%AAs_Faces_Do_Quarto_PODER1. Acesso em: 4 
out. 2018.  
112 “Burke said there were Three Estates in Parliament; but, in the Reporters' Gallery yonder, there sat 
a Fourth Estate more important far than they all. It is not a figure of speech, or a witty saying; it is a 
literal fact, very momentous to us in these times. Literature is our Parliament too. Printing, which 
comes necessarily out of Writing, I say often, is equivalent to Democracy: invent Writing, Democracy is 
inevitable. Writing brings Printing; brings universal everyday extempore Printing, as we see at present. 
Whoever can speak, speaking now to the whole nation, becomes a power, a branch of government, 
with inalienable weight in law-making, in all acts of authority.” CARLYLE, Thomas. On heroes, hero-
worship, and the heroic in history. July, 26, 2008. Disponível em: 
https://www.gutenberg.org/files/1091/1091-h/1091-h.htm Acesso em: 4 out. 2018.  
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Conforme disse Sartori113 , “para que a democracia representativa possa 

existir e funcionar, é suficiente que o público tenha informações próprias”, nada 

mais, nada menos do que isso. Informação não é conhecimento. Informar “é 

oferecer notícias que devam conter não só informações, mas também noções das 

coisas”114. 

A mídia constrói (ou destrói) democracias115, define questões econômicas, 

forma opinião, eleva ou enterra líderes políticos e fomenta a cultura.  

Ramonet116 defende que todos os poderes da democracia, considerados o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário, representam-na, pois sustentam a oposição. 

Mas não o quarto poder, considerado o poder midiático, pois ele é o único sem um 

contrapoder. 

                                                 
113 SARTORI, Giovanni. Homo videns – televisão e pós pensamento, p. 54. 
114 SARTORI, Giovanni. Homo videns – televisão e pós pensamento, p. 64. 
115 Em artigo publicado no site do MIT Technology Review, Zeynep Tufekci analisa como as novas 
mídias foram desde a esperança da organização da nação para combate às ditaduras (Primavera 
Árabe) até a defesa da manutenção do status quo desse sistema, passando pelo uso desses novos 
suportes por políticos conservadores em grandes democracias (cita o exemplo do Donald Trump, que 
em suas campanhas para presidente fez grande uso das redes sociais): “Digital tools have figured 
significantly in political upheavals around the world in the past few years, including others that left 
elites stunned: Britain’s vote to leave the European Union, and the far right’s gains in Germany, 
Hungary, Sweden, Poland, France, and elsewhere. Facebook helped Philippine strongman Rodrigo 
Duterte with his election strategy and was even cited in a UN report as having contributed to the 
ethnic-cleansing campaign against the Rohingya minority in Myanmar.” (How social media took us 
from Tahrir Square to Donald Trump. MIT Technology Review, Massachusetts, 14 ago. 2018. 
Disponível em: https://www.technologyreview.com/s/611806/how-social-media-took-us-from-tahrir-
square-to-donald-trump/. Acesso em: 17 out. 2018).  
116 RAMONET, Ignacio. Meios de comunicação: um poder a serviço dos interesses privados? In: 
MORAES, Denis de; RAMONET, Ignacio; SERRANO, Pascual (org.). Mídia, poder e contrapoder. 
Da concentração monopólica à democratização da informação. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 67. 
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2 O FINANCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO E AS DISPUTAS ECONÔMICAS 

 

 

Este capítulo deve ser lido considerando a importância, a força e o poder da 

comunicação e da sua concretização através dos meios de comunicação, tal como 

foi abordado no capítulo anterior.  

Conforme se verá adiante, a publicidade é maior, se não a única fonte de 

renda dos veículos de comunicação.  

Compreender a estrutura do mercado e como ele se financia é o caminho 

para compreender o fim de determinados veículos de comunicação e o surgimento 

de outros e, por consequência, determinar se há disfuncionalidade nesse mercado 

ou se essas mudanças são apenas um reflexo da volatilidade dos tempos atuais. 

 

2.1 A ORGANIZAÇÃO DO MERCADO DA COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação envolve, conforme definido no primeiro capítulo, o envio de 

sinais com a finalidade de fazer chegar uma mensagem ao destinatário final. 

Os meios em que essas mensagens trafegam podem ser eletrônicos 

(envolvem elétrons) ou não (jornais e revistas). Podem ser bilaterais (os dois polos 

recebem e emitem a informação) ou unilaterais (um polo emite e o outro recebe a 

informação).  

Os meios não eletrônicos, como jornais e revistas, são meios unilaterais e 

considerados por Pinto 117  como meios não invasivos, ou seja, aqueles que 

“dependem de um agente ativo (consumidor) para que possam chegar aos lares 

brasileiros e assim, consequentemente, serem consumidos pela família”.  

Em relação aos meios eletrônicos de comunicação, os telefones fixo e móvel 

e a transmissão de dados (aqui considerada a internet) são definidos como a 

irradiação de sinais entre equipamentos geograficamente apartados, ou seja, serviço 

de comunicação bilateral, onde o emissor e o receptor da mensagem podem trocar 

                                                 
117  PINTO, Felipe de Souza Chiarello A ética médica em face da liberdade de expressão, 
comunicação e sigilo profissional, p. 67. 
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informação no mesmo canal de comunicação e ao mesmo tempo, e são 

considerados serviços de telecomunicações por disposição legal.118  

A televisão por assinatura, considerada por lei como serviço de 

telecomunicações119, o rádio e a televisão abertos são preponderantemente, meios 

de comunicação unilaterais, ou seja, a comunicação é de via única.  

No tocante ao rádio e à televisão abertos, há ainda a classificação de Pinto, 

para quem estes veículos são meios invasivos120, pois como meios de comunicação 

em massa são encontrados em praticamente todos os lares do país e não 

necessitam do agente ativo de consumo121 para chegar aos destinatários finais. 

Todas essas classificações sobre os veículos de comunicação estão alçadas 

às regras constitucionais para as questões afetas à liberdade de expressão e seus 

limites.  

Assim, a comunicação feita por mídia impressa, comunicação eletrônica, 

além das telecomunicações, tem como base dois tipos de remuneração: a circulação 

e a publicidade, ou seja, a venda (ou a assinatura) de exemplares, somada à 

veiculação de propaganda paga por anunciantes. 

Conforme explorado anteriormente, a Constituição Federal define que a 

atividade jornalística, em qualquer veículo de comunicação social, não pode sofrer 

nenhum embaraço estatal, ressalvados os limites impostos pela própria 

                                                 
118 BRASIL. Lei nº 9.472/1997: “Art. 211. A outorga dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens fica excluída da jurisdição da Agência, permanecendo no âmbito de competências do Poder 
Executivo, devendo a Agência elaborar e manter os respectivos planos de distribuição de canais, 
levando em conta, inclusive, os aspectos concernentes à evolução tecnológica.” 
119 A Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997), quando da sua publicação, dispôs sobre o 
serviço de TV a cabo, mantendo as regras de outorga da Lei nº 8.977/1995 (LGT, art. 212). Os 
demais serviços de televisão por assinatura já eram assim caracterizados por meio de seus 
regulamentos específicos e foram mantidos nesse regime e submetidos à competência da Agência 
Nacional de Telecomunicações. Sobre o assunto, ver: SGRIGNOLLI, Ruth Carolina R. Liberdade de 
expressão e o regime jurídico da TV e do rádio. Curitiba: CRV, 2017, p. 64-74. A publicação da Lei 
nº 12.485/2011 (Lei do Serviço de Acesso Condicionado – Seac) manteve o regime desses serviços, 
como o de telecomunicações (artigo 37), unificando-os, que antes eram normatizados por tecnologia, 
em um único serviço de telecomunicações, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada 
por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais. 
120  PINTO, Felipe Chiarello de Souza. A ética médica em face da liberdade de expressão, 
comunicação e sigilo profissional, p. 69. 
121 A fim de manter a coesão do trabalho de classificação das mídias, Felipe Chiarello de Souza Pinto 
considerou tanto a televisão por assinatura quanto a internet, meios “híbridos” (A ética médica em 
face da liberdade de expressão, comunicação e sigilo profissional, p. 73-77). 
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Constituição122, fazendo remissão a regras do artigo 5º, de modo a assegurar, mais 

uma vez, a liberdade de expressão. 

Segue nesse raciocínio de garantia de liberdade a disposição de que a 

publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de 

autoridade123. De outra parte, é limitada a possibilidade de participação de capital 

estrangeiro em até 30% (trinta por cento) do capital total e do capital votante das 

empresas jornalísticas, de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Essas 

empresas devem pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou 

naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das 

atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.124  

Isso implica em que qualquer indivíduo, desde que brasileiro nato ou 

naturalizado, não encontrará óbice jurídico caso queira ser dono de um jornal, uma 

revista ou mesmo uma rádio. 

O modelo de negócio dos veículos de comunicação consiste, em essência, 

na produção de conteúdo para atrair a atenção do público que consome esse 

conteúdo.  

A atenção capturada, chamada audiência, é comercializada com os 

anunciantes que querem comunicar suas mensagens (sejam elas comerciais, 

institucionais ou outras). Concretamente: (i) a mídia impressa atrai leitores, cuja 

leitura dos conteúdos impressos é intercalada com as peças publicitárias dos 

anunciantes; (ii) a mídia radiofônica atrai ouvintes, cuja ecuta, dedicada à 

programação radiofônica, é atingida pelas mensagens dos anunciantes ao longo da 

programação; (iii) a mídia televisiva captura os olhos e os ouvidos do telespectador, 

que fica imerso no desfrute de tal programação, para ser impactado pela 

publicidade, que não apenas preenche os breaks comerciais (intervalo recorrente ao 

longo da programação, dedicado à publicidade), mas também ocupa a própria 

programação, seja como merchandising (propaganda dentro do programa), seja 

                                                 
122 BRASIL. [Constituição (1988)]: “Art. 220 [...] §1º § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa 
constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.” 
123  BRASIL. [Constituição (1988)]: “Art. 220 [...]: § 6º A publicação de veículo impresso de 
comunicação independe de licença de autoridade.” 
124 BRASIL. [Constituição (1988)]: “Art. 222 [...] § 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento 
do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 
dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da 
programação.” 
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como propaganda subliminar125; e (iv) o internauta, durante sua navegação pela 

rede, desfruta dos conteúdos veiculados em texto, áudio, vídeo, durante os quais (ou 

por cima dos quais) é atingido pelas mensagens dos anunciantes. 

Essa atenção (objeto de estudo da chamada “economia da atenção”) é o 

bem que os veículos de comunicação vendem aos seus anunciantes. 

O modelo de negócios dos veículos pode incluir receitas adicionais, 

chamadas de circulação: venda de exemplares ou de assinaturas. Tais receitas são 

acessórias enquanto existentes e não modificam o grande eixo sobre o qual opera o 

negócio da mídia, qual seja, a receita publicitária. A mídia é, portanto, ambiente 

social, onde, por excelência, opera a economia da atenção (conforme será abordado 

adiante).  

O mercado audiovisual compreende a produção, a circulação e o consumo 

de conteúdos audiovisuais, em uma determinada área geográfica.  

Além da veiculação de conteúdo, existem outras atividades desempenhadas 

por agentes econômicos que agregam valor ao conteúdo audiovisual.  

 A cadeia de valor do audiovisual é composta por cinco segmentos 

principais: salas de exibição, vídeo doméstico, TV aberta, TV paga e vídeo por 

demanda.126 

O primeiro segmento mostra a cadeia de valor do vídeo sob demanda (VoD), 

que é a contratação de conteúdo não linear, ou seja, contratação de conteúdo 

específico, mediante pagamento.127  

                                                 
125 O SBT chegou a realizar diversas inserções subliminares durante apresentação do seu programa, 
como se pode observar no vídeo apresentado em: AHDUVIDO. SBT insere mensagem subliminar 
durante a programação. Disponível em: https://maringapost.com.br/ahduvido/sbt-insere-mensagem-
subliminar-durante-a-programacao/. Acesso em: 29 out. 2018. O Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária (Conar) dispõe: “Artigo 29 - Este Código não se ocupa da chamada 
‘propaganda subliminar’, por não se tratar de técnica comprovada, jamais detectada de forma 
juridicamente inconteste. São condenadas, no entanto, quaisquer tentativas destinadas a produzir 
efeitos ‘subliminares’ em publicidade ou propaganda.”.  
126 AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA. Nota Técnica nº 03/2017, NUP: 01580.014218/2017-87, de 
12/05/2017. Disponível em: https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/NT%20para%20CADE%20-
TW%20e%20ATT.pdf. Acesso em: 5 out. 2018. Esta nota trata da “Resposta ao ofício nº 
1786/2017/CADE, que solicita informações para subsidiar a análise da Superintendência Geral do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (‘Cade’) sobre o Ato de Concentração nº 
08700.001390/2017-14, que trata da aquisição total de controle da Time Warner Inc. pela AT&T Inc.”.  
127 Nos termos da Lei do SeaC, Lei nº 12.485/2011: “Art. 2º [...] XV - Modalidade Avulsa de Conteúdo 
Programado ou Modalidade de Vídeo por Demanda Programado: modalidade de conteúdos 
audiovisuais organizados em canais de programação e em horário previamente definido pela 
programadora para aquisição avulsa por parte do assinante.” 

https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/NT%20para%20CADE%20-TW%20e%20ATT.pdf
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/NT%20para%20CADE%20-TW%20e%20ATT.pdf
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/NT%20para%20CADE%20-TW%20e%20ATT.pdf
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/NT%20para%20CADE%20-TW%20e%20ATT.pdf
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O segundo segmento da figura é o mercado de televisão aberta, que usa o 

conteúdo produzido para inseri-lo em uma grade de programação do canal (qualquer 

canal aberto) que entregará o conteúdo ao telespectador, gratuitamente, sem 

contrato ou condicionamento. 

O terceiro segmento indica o mercado de televisão por assinatura. Nesse 

mercado há diferentes figuras: do produtor de conteúdo (que produz programas 

jornalístico, esportivos ou de entretenimento); do programador do conteúdo (que 

organiza os conteúdos em uma determinada ordem de programas – por exemplo, a 

sequência de conteúdo do canal Warner Channel); do empacotador (que organiza 

os conteúdos na forma de canais – organiza canais em pacotes (como pacote em 

que vão os canais da HBO, MAX e MAX Prime, por exemplo); e do distribuidor desse 

conteúdo organizado, que é a empresa de telecomunicações que usa uma rede para 

distribuir os conteúdos dos assinantes (NET, que é via cabo ou a SKY, que é via 

satélite). 

O segmento de mercado de vídeo doméstico (quarto segmento) é aquele 

que oferta ao consumidor final, a título oneroso, obras audiovisuais em qualquer 

suporte de mídia pré-gravada. 

Por fim, o mercado de salas de exibição, caracteriza o serviço de exibição 

cinematográfica, ou seja, projeção de obras audiovisuais em tela de grande 

dimensão, para fruição coletiva pelos consumidores finais.128 

A Figura 2 a seguir mostra cada um dos segmentos mencionados, devendo 

ser lido de forma vertical. A produção de conteúdo129 e sua gestão (dois primeiros 

quadros) são atividade comum a qualquer audiovisual.  

 

                                                 
128 A Ancine define em seu site o que representa cada segmento. Cf. AGÊNCIA NACIONAL DO 
CINEMA. O que significa segmento de mercado audiovisual? [s.l.; s.d.]. Disponível em: 
https://www.ancine.gov.br/pt-br/conteudo/o-que-significa-segmento-de-mercado-audiovisual. Acesso 
em: 5 maio 2019. 
129 Produção de conteúdo, conforme inciso XVVII do artigo 2º da Lei nº 12.485/2011, é a atividade de 
elaboração, composição, constituição ou criação de conteúdos audiovisuais em qualquer meio de 
suporte. 
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            Figura 2 – Cadeia de valor e principais segmentos no setor audiovisual 

 
Fonte: Amorin e Zeidan.130 

 

Assim, no funcionamento de qualquer um desses mercados do audiovisual, 

a publicidade é meio de remuneração único, como no caso das televisões abertas, 

ou de remuneração compartilhada com outras fontes, como assinatura (para 

televisão por assinatura). Dentre outras de relevância econômica menor, como a 

aquisição de DVD (vídeo doméstico) ou até mesmo patrocínios, financiamentos e 

venda de ingressos (sala de exibição). 

O escopo deste trabalho será o mercado de rádio e de televisão aberto, 

tendo em vista a força de sua penetração e sua consequente importância como meio 

de informação. O rádio e a televisão são geograficamente ubíquos, granjeiam a 

                                                 
130 AMORIN, Daniel; ZEIDAN, Rodrigo. Mapeamento e Impacto Econômico do Setor Audiovisual 
no Brasil. APRO, Sebrae, FDC, 2016. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Amorim5/publication/311205864_Mapeamento_e_Impact
o_Economico_do_Setor_Audiovisual_no_Brasil/links/583f1db708ae61f75dc7897e/Mapeamento-e-
Impacto-Economico-do-Setor-Audiovisual-no-Brasil.pdf. Acesso em: 18 out. 2018. 
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maior parte da publicidade veiculada e são consumidos com frequência quase diária 

pela população. 

Ainda assim, alguns detalhamentos são necessários antes que seja possível 

desenvolver essa premissa. 

 

2.1.1 Aspectos do mercado digital e da internet 

 

Conforme tratado anteriormente, os serviços de telecomunicações estão 

sujeitos a regras constitucionais de delegação131 e seu regime jurídico está definido 

na Lei Geral das Telecomunicações.132  

A internet, uma rede mundial de computadores, estabelecida nos anos de 

1990, sofisticou-se e generalizou o acesso dos produtores aos seus usuários de 

conteúdo, assim como lhes deu oportunidades, ainda não completamente 

compreendidas, de comunicar e de interagir133. 

A internet tem, há muito tempo, apoiado processos de cognição, 
comunicação e colaboração (Fuchs, 2008, 2014c). A colaboração 
online não surgiu com os wikis, mas foi muito mais cedo possibilitada 
pelos sistemas CSCW (Computer-Supported Collaborative Work). 
Blogs, microblogs, wikis, sites de redes sociais, plataformas de 
compartilhamento de conteúdo e pinboards não são, portanto, 
radicalmente novos. No entanto, eles muitas vezes oferecem formas 
integradas de cognição, comunicação e colaboração em uma 
plataforma, com a consequência da convergência dos modos de 
socialidade dentro das plataformas (Fuchs, 2014c). 
Com o surgimento das plataformas acima mencionadas, a 
manutenção da comunidade e o trabalho colaborativo tornaram-se 
mais importantes na internet (ibid.). Esses sites não constituem uma 
revolução digital fundamental, mas ao mesmo tempo sustentam e 

                                                 
131 BRASIL. [Constituição (1988)]: “Artigo 21. [...] XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a 
organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais.” 
132 Conforme o artigo 21, inciso X, da Constituição Federal, os serviços de telecomunicações poderão 
ser delegados, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um 
órgão regulador e outros aspectos institucionais. Essa é a Lei nº 9.472/1997. 
133 O levantamento constatou que a banda larga fixa é o pior serviço de telecomunicação do Brasil, de 
acordo com a percepção dos clientes. A Internet por cabo está atrás da telefonia móvel pré-paga 
(6,83) e pós-paga (6,99), telefonia fixa (6,92) e TV por assinatura (6,93). Dos serviços, apenas a 
telefonia móvel teve um aumento no nível de satisfação entre 2016 e 2017. Cf. AGÊNCIA NACIONAL 
DE TELECOMUNICAÇÕES. Anatel divulga pesquisa sobre satisfação e qualidade percebida por 
consumidores - 2017. 13.03.2018.  Disponível em:  
http://www.anatel.gov.br/consumidor/component/content/article/101-noticias-principais/779-anatel-
divulga-pesquisa-sobre-satisfacao-e-qualidade-percebida-pelos-consumidores-dos-servicos-de-
telecomunicacoes-em-2017. Acesso em: 18 out. 2018.   
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transformam o social on-line para que o mundo da mídia social se 
torne mais complexo (ibid).134  

A Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos 

Domicílios Brasileiros de 2017 mostrou que existem 42,1 milhões (quarenta e dois 

milhões e cem mil) de domicílios com acessos à internet. Os números apresentados 

ainda se concentram nas classes A e B, e mais nas áreas urbanas do que rurais, 

conforme a figura seguinte. 

 

Figura 3 – Proporção de usuários com acesso à 

internet, por classe social e por área 

 
Fonte: TIC-Domicílios 2017135 

                                                 
134 No original: “The internet has for a long time, supported processes of cognition, communication and 
collaboration (Fuchs, 2008, 2014c). Online collaboration has not emerged with wikis but was much 
earlier enabled by Computer-Supported Collaborative Work (CSCW) systems. Blogs, microblogs, 
wikis, social networking sites, content-sharing platforms and pinboards are therefore not radically new. 
They do, however, often offer integrated forms of cognition, communication and collaboration on one 
platform, with the consequence that modes of sociality converge within platforms (Fuchs, 2014c). With 
the rise of the above-mentioned platforms, community maintenance and collaborative work have 
become more important on the internet (ibid.). These sites do not constitute a fundamental digital 
revolution, but rather simultaneously sustain and transform the social online so that the social media 
world has become more complex (ibid.).” FUCHS, Christian; SANDOVAL, Marisol. The political 
economy of capitalist and alternative social media. Disponível em: http://fuchs.uti.at/wp-
content/FuchsSandovalam.pdf. Acesso em: 30 maio 2018. 
135  CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO. TIC Domicílios 2017. São Paulo, 24 de julho de 2018. Disponível em: 
https://www.cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2017_coletiva_de_imprensa.pdf. Acesso em: 18 
out. 2018. 
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Para uma leitura mais precisa sobre o uso da internet no Brasil, é necessário 

considerar alguns fatores, entre os quais (i) o meio e o serviço pelos quais é 

acessada a internet (ou seja, celular, por banda larga – wi-fi –, ou por pacote de 

dados), (ii) os usuários que fazem uso de um ou mais aparelho com acesso à 

internet ao mesmo tempo e (iii) o conteúdo que o indivíduo faz uso.  

A Figura 4 indica a relevância de se conhecer o consumo de mídia, que é o 

número de habitantes que possuem (propriedade) computador e internet. 

A pesquisa mostra que, em 2017, dos milhões de brasileiros, 40% (quarenta 

por cento) possuíam computador com acesso à internet e 19% (dezenove por cento) 

possui acesso à internet por meio de outro aparelho que não o computador. 

 

Figura 4 – Proporção de domicílios por presença de computador e/ou acesso 
à Internet (Percentual sobre o total de domicílios) 

 
Fonte: TIC-Domicílios 2017136 

 

Uma pesquisa realizada pela empresa Locomotiva Pesquisa & Estratégia 

junto à agência Grey (pesquisa de percepção do consumidor de mídia com foco em 

publicidade) indica que a maioria dos internautas brasileiros são categorizados como 

usuários light e medium (80% dos usuários usam pouco ou médio a internet), 

                                                 
136  CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO. TIC Domicílios 2017. São Paulo, 24 de julho de 2018. Disponível em: 
https://www.cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2017_coletiva_de_imprensa.pdf. Acesso em: 18 
out. 2018. 



56 

 

sobrando apenas 20% (vinte por cento) de heavy users (usa muito a internet). Isso 

acontece possivelmente porque 78% (setenta e oito por cento) dos internautas 

brasileiros têm renda mensal de até um mil e quinhentos reais e economizam em 

seus aparelhos e planos de dados.137  

Essa pesquisa mostra ainda que a conexão wi-fi se tornou a mais essencial 

entre as atividades gratuitas mais buscadas pelos indicadores do Google Trend.  

Outro fator de interesse em relação ao uso da internet em seus diversos 

meios se relaciona com o consumo de conteúdo provido pela rede 

A Figura 5, seguinte, mostra os conteúdos mais usados ou acessados pelo 

usuário desse serviço. 

Em primeiro lugar, as pessoas usaram internet para enviar mensagem de 

Whatsapp, Skype, ou conversar no Facebook. 

O segundo maior uso foi para acessar redes sociais como Facebook, 

Instagram ou Snapchat, seguido do uso para assistir vídeos (como filmes, séries, 

programas) no Netflix e no Youtube, que empatou com o uso da internet para ouvir 

música online (Spotify ou Deezer). 

Figura 5 – Proporção de usuários de Internet, por atividades 
realizadas na internet 

 

Fonte: TIC-Domicílios 2017138 

                                                 
137 Pesquisa realizada pela “Locomotiva Pesquisa & Estratégia” junto à Agência Grey. As informações 
sobre a pesquisa foram obtidas em: RIBEIRO, Igor. Publicidade não reflete ão reflete maioria da 
internet brasileira, 6 de maio de 2019. Disponível em: 
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/05/06/publicidade-nao-reflete-maioria-da-
internet-brasileira.html. Acesso em: 10 maio 2019. Perguntada sobre a possibilidade de ceder a 
pesquisa para fins acadêmicos, a empresa negou acesso e justificou que “[...] esse tipo de pesquisa é 
um material que nós comercializamos, então não podemos enviar os relatórios, ainda que seja para 
fins acadêmicos”. 
138  CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA 
INFORMAÇÃO. TIC Domicílios 2017. São Paulo, 24 de julho de 2018. Disponível em: 
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Em relação ao meio de comunicação que faz uso da internet, segundo 

pesquisa recente do Instituto Reuters sobre o mercado da notícia, o mercado 

brasileiro é caracterizado por um alto uso das redes sociais para notícias (além do 

forte mercado de TV comercial). O uso de aplicativos de mensagens para notícia é 

muito alto (51%).139   

A viabilidade econômica de determinado site depende do número de visitas 

que a página correspondente recebe. O sucesso de uma página na internet 

determinará a inserção comercial e, por consequência, remunerará o dono do site.140 

Deitel, Deitel e Steinbuhler ensinam que os produtos e os serviços 

comercializados na internet fazem grande uso do marketing. Os estudos de 

marketing determinam como os produtos e os serviços das companhias querem que 

os clientes percebam a marca, ou seja, o posicionamento dela. Isso é feito com base 

em preço, qualidade, uso e posições dos concorrentes no mercado.141 

Assim, no e-business, o fomento do negócio pode ocorrer de diversas 

formas, como correio eletrônico (e-mail), por meio de promoções, hot spot, 

patrocínio, rich media, link patrocinado e banner, entre outros formatos. 

O uso de e-mail é normalmente direcionado a um público específico e visa 

criar uma relação com o cliente. Para isso são usadas informações específicas do 

consumidor, como localização e perfil de compra. A atenção do consumidor é 

atraída por meio de recursos de áudio e de vídeo, tanto anexado à correspondência 

como por meio de plug in142. Os cadastros dos consumidores em lojas físicas ou 

eletrônicas são usados como meio de fomentar o mailing list das empresas e de 

                                                                                                                                                         
https://www.cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2017_coletiva_de_imprensa.pdf. Acesso em: 18 
out. 2018.  
139 REUTERS.INSTITUTE. Politcs. Disponível em: 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/inline-
images/brazilian%20elections%20image.png. Acesso em:  26 out. 2018.  
140 “O modelo de receita de muitas redes sociais é baseado em anúncios. Para vender anúncios, você 
precisa trazer pessoas à plataforma e fazer com que elas fiquem na lá o máximo possível. E para 
fazer com que elas fiquem na plataforma, elas precisam estar envolvidas, se divertindo. Simples 
assim. Agora, as redes sociais estão desenvolvendo algoritmos que favorecem conteúdos que geram 
engajamento, e foi observado que os vídeos, principalmente vídeos ao vivo, geram muito 
engajamento.” Cf. KANTAR MEDIA As tendências das mídias sociais para 2018. p. 30. Disponível 
em: https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2018/01/tendance_social_media_PT.pdf. 
Acesso em: 8 ago. 2018. 
141  DEITEL, H.M.E; DEITEL, P.J.; STEINBUHLER, K. Business e e-commerce para 
administradores. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004, p. 162. 
142 Plug in é “todo programa, ferramenta ou extensão que se encaixa a outro programa principal para 
adicionar mais funções e recursos a ele”. TECMUNDO. O que é Plugin? 28.08.2008. Disponível em: 
https://www.tecmundo.com.br/hardware/210-o-que-e-plugin-.htm. Acesso em: 6 jun. 2019. 
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direcionar a publicidade para um maior número de pessoas.143 A edição de leis de 

proteção de dados pessoais na Europa e no Brasil revela a importância da proteção 

desses cadastros de informação dos consumidores. 

As promoções são benefícios estendidos aos clientes, como milhagens 

aéreas, programas de pontos, que podem influenciar as decisões de compras.144 

Nas promoções podem ser usados os hot sopts, que são sites temporários, com 

finalidade publicitária, que divulgam produto ou serviço.145 

Muito conhecido dos usuários do Google, o link patrocinado (search) é o 

pagamento pelas empresas interessadas em sites de buscas para que os resultados 

a elas relacionados apareçam no topo da página, a partir de palavras-chave.146 

A publicidade em banner funciona como um quadro de aviso, com elementos 

gráficos e com a peça publicitária. A vantagem desse tipo de anúncio é a visibilidade 

e, neste caso, o posicionamento na tela é relevante para determinar o sucesso da 

campanha.   

A empresa interessada nesse tipo de publicidade compra espaço em 

páginas cujo conteúdo seja correlato ao seu produto ou serviço, ou mesmo que se 

vincule à ideologia do anunciante, que espera, assim, aumentar os cliques ou as 

                                                 
143 A constitucionalidade do tema ainda não foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o 
Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu que não há violação de privacidade ou mesmo de sigilo 
tendo em vista o artigo 4º da Lei 12.414/11, quando dispõe que a “abertura de cadastro requer 
autorização prévia do potencial cadastrado mediante consentimento informado por meio de 
assinatura em instrumento específico ou em cláusula apartada”. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de 
Justiça. Apelação Cível nº 70060118239 (n° CNJ: 0204386-94.2014.8.21.7000). 10ª Câmara Cível. 
Relator Des. Paulo Roberto Lessa Franz / Revisor Des. Tulio de Oliveira Martins. Porto Alegre, RS, 31 
de julho de 2014. Por unanimidade, não se deu provimento à Apelação. “Ao concreto, dúvida não há 
de que as informações divulgadas pela ré, na esteira da lição doutrinária ora transcrita, interessam à 
proteção do crédito e às relações comerciais, não se tratando de informação que viole a privacidade 
do indivíduo, como alegado pela parte autora.” A Lei Geral das Telecomunicações (Lei 9.472), em 
seu artigo 72, prevê, de forma semelhante ao artigo 4º da Lei 12.414/11, que a divulgação das 
informações individuais dependerá da anuência expressa e específica do usuário.  
144  DEITEL, H.M.E; DEITEL, P.J.; STEINBUHLER, K. Business e e-commerce para 
administradores, p. 165. 
145 CARNIELLO, Monica Franchi; ASSIS, Francisco de. Formatos da publicidade digital: evolução 
histórica e aprimoramento tecnológico. [Artigo apresentado no Grupo de Trabalho de História da 
Mídia Digital]. In: 7º Encontro Nacional de História da Mídia, Universidade de Fortaleza (Unifor), 
Fortaleza (CE), agosto de 2009, p. 10. Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-
1/encontros-nacionais/7o-encontro-2009-1/Formatos%20da%20publicidade%20digital.pdf. Acesso 
em: 6 jun. 2019. 
146 CARNIELLO, Monica Franchi; ASSIS, Francisco de. Formatos da publicidade digital: evolução 
histórica e aprimoramento tecnológico. [Artigo apresentado no Grupo de Trabalho de História da 
Mídia Digital]. In: 7º Encontro Nacional de História da Mídia, Universidade de Fortaleza (Unifor), 
Fortaleza (CE), agosto de 2009, p. 10. Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-
1/encontros-nacionais/7o-encontro-2009-1/Formatos%20da%20publicidade%20digital.pdf. Acesso 
em: 6 jun. 2019. 



59 

 

visualizações dos seus produtos (ou do serviço). Nesse caso, o pagamento pela 

visualização da publicidade pode dar-se mediante taxas mensais, custo por mil 

(CPM), que é calculado com base no número de visitas aos sites e as taxas por 

desempenho, que incluem pagamento por clique (paga-se o site hospedeiro pelo 

número de cliques no anúncio), pagamento por indicação (paga-se o site hospedeiro 

por indicação gerada a partir do anúncio) e pagamento por venda (paga-se por toda 

venda resultante de um clique).147  

Em muitos casos, apenas o banner não atrai a atenção desejada, de forma 

que é preciso gerar um interesse no consumidor. Para esses casos, há o formato do 

patrocínio (sponsoring), que é a associação do conteúdo oferecido na página e de 

seu patrocinador (a marca e um site).148  

Os dados indicados na Figura 6 relacionam qual a maior receita obtida por 

meio de precificação entre 2017 e 2018. Assim, o meio de precificação por 

desempenho (Performance) é o mais usado, de acordo com o gráfico de receitas, 

seguido pelo COM (custo por mil) e pela precificação mista (Hybrid), que implica o 

uso de vários meios de precificação.  

                                                 
147  DEITEL, H.M.E; DEITEL, P.J.; STEINBUHLER, K. Business e e-commerce para 
administradores, p. 167, 168. 
148 CARNIELLO, Monica Franchi; ASSIS, Francisco de. Formatos da publicidade digital: evolução 
histórica e aprimoramento tecnológico. [Artigo apresentado no Grupo de Trabalho de História da 
Mídia Digital]. In: 7º Encontro Nacional de História da Mídia, Universidade de Fortaleza (Unifor), 
Fortaleza (CE), agosto de 2009, p. 10. Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-
1/encontros-nacionais/7o-encontro-2009-1/Formatos%20da%20publicidade%20digital.pdf. Acesso 
em: 6 jun. 2019. 
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Figura 6 – Receita por modelo de precificação pelo espaço de publicidade149  

 

Fonte: IAB Internet Advertising Report 2018150 

As ferramentas inteligentes chamadas algoritmos são responsáveis por 

estratégias de marketing cada vez mais especializadas e direcionadas a capturar a 

atenção do navegador da web. Essa atividade é desenvolvida por meio de fórmulas 

matemáticas que selecionam conteúdo, de acordo com as regras definidas pela 

estratégia de marketing da empresa.  

Na busca de informação sobre o usuário, o botão “curtir” tem importância 

prática e histórica: 

O Facebook é pioneiro na implantação de um algoritmo de conteúdo, 
com a introdução do botão de ‘curtir’, em 2007. Essa função, que 
mais tarde foi melhorada com a aplicação das reações (variações 
positivas e negativas do botão), retornam dados preciosos, como o 
nível de engajamento em determinada publicação, assim como a 
porcentagem de aprovações e rejeições. 
Para alcançar relevância no Facebook, portanto, é preciso investir 
em conteúdo de qualidade categorizado corretamente (para evitar as 
sugestões da rede ao público errado e a eventual queda de 

                                                 
 
150 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU. Brasil IAB Internet Advertising Report. 2018 first six 
months results. Disponível em: https://iabbrasil.com.br/iab-internet-advertising-revenue-report-us-
resultados/. Acesso em: 6 jun. 2019.  
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relevância), garantindo um grande número de reações positivas, 
cliques e comentários.151 

Assim como a venda de dados coletados dos internautas por sites de 

relacionamento são fonte de remuneração, a venda de dados de consumidores e o 

uso de algoritmos possibilitam uma combinação única (com o uso de IP – internet 

protocol que individualiza os acessos na rede mundial de computadores) de venda 

de publicidade, seja ela de propaganda de sapatos ou de campanhas eleitorais.152 

Na medida em que a receita publicitária resultante das vendas de espaços 

da internet está sujeita às questões de inteligência artificial e de mecanismos cada 

vez mais sofisticados para gerar dinheiro por meio de cliques, abre-se espaço para o 

que é conhecido como pós-verdade153: como os clicks geram receita publicitária, 

mesmo levando links com conteúdo falso, a exploração comercial mentirosa bem 

contada, acaba por constituir um novo modelo de negócio. 

Um dos efeitos dessa tendência é justamente a maior confiança no meio de 

comunicação tradicional. Uma pesquisa realizada em 2016 pela Secretaria Especial 

de Comunicação Social do Governo Federal (Secom)154 constatou que as mídias 

tradicionais ainda são as mais confiáveis: 

                                                 
151 MEDIUM.COM. Entenda como funcionam os algorítmos das redes sociais. Soul Digital. Nov, 
1, 2017. Disponível em: https://medium.com/@souldigitalbr/entenda-como-funcionam-os-algoritmos-
das-redes-sociais-6b5b8db8c00b. Acesso em: 6 jun. 2019.  
152  Sobre o assunto, é importante lembrar o caso Cambrige Analitica, empresa acusada de ter 
acessado milhões de dados dos usuários do Facebook em favor da campanha eleitoral do Trump. O 
assunto suscitou questões como a proteção da privacidade nas redes sociais, o uso dos dados como 
fonte de receita e para propagandas políticas e notícias falsas. A respeito, ver: ESTADÃO. Entenda o 
escândalo do uso de dados do facebook pela Cambridge Analytica. 24.04.2018. Disponível em: 
https://link.estadao.com.br/galerias/geral,entenda-o-escandalo-do-uso-de-dados-do-facebook-pela-
cambridge-analytica,36615. Acesso em: 6 maio 2019; THE ECONOMIST. The facebook scandal 
could change politics as well as the internet. Mach 22, 2018. Disponível em: 
https://www.economist.com/united-states/2018/03/22/the-facebook-scandal-could-change-politics-as-
well-as-the-internet. Acesso em: 6 maio 2019. No Brasil, a discussão fomentou o debate sobre a 
proteção de dados, que resultou na Lei nº 13.709/2018 (LGPD), muito semelhante à regra europeia.   
153 CASTILHO, Carlos. Apertem os cintos: estamos entrando na era da pós-verdade. Observatório 
da Imprensa, edição 921, 28/09/2016 Disponível em: 
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/apertem-os-cintos-estamos-entrando-na-
era-da-pos-verdade/. Acesso em: 23 set. 2018. 
154 A pesquisa realizada em 2016 teve como objetivo “conhecer os hábitos de consumo de mídia da 
população brasileira (segundo estratos de localização geográfica e de corte socioeconômico). A 
Pesquisa Brasileira de Mídia é relevante para o aperfeiçoamento das ações que já vêm sendo 
adotadas pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. Os 
parâmetros de atuação visam garantir eficiência, maior visibilidade das ações e dos programas de 
governo e transparência na alocação dos recursos”. BRASIL. Presidência da República. Secretaria de 
Comunicação Social. Pesquisa brasileira de mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela 
população brasileira. Brasília: Secom, 2014. Disponível em: 
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-
contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf. Acesso em: 23 set. 2018. 
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Também foi avaliado, no presente estudo, o grau de confiança nas 
notícias que circulam nos diferentes meios de comunicação; mais da 
metade dos entrevistados que assistem TV confiam sempre ou 
muitas vezes nas notícias veiculadas por esse meio. É possível 
observar que quase seis em cada dez ouvintes de rádio confiam 
sempre ou quase sempre nas notícias divulgadas por essa mídia, 
proporção semelhante entre os leitores de jornais.   
Por volta de quatro em cada dez leitores confiam sempre ou muitas 
vezes nas notícias veiculadas nas revistas. Por sua vez, a maioria 
dos usuários de internet confia poucas vezes ou nunca confia nas 
notícias de sites, de blogs e de redes sociais.155 

Pesquisa realizada pelo regulador britânico “Ofcom” registrou que a mídia 

digital apresentou um crescimento da sua publicidade156 em 11,3%, enquanto que a 

publicidade da mídia tradicional se manteve estável. O aumento do número de 

anunciantes, todavia, refere-se a algo novo, ou seja, o uso dessa mídia pelas 

pequenas empresas, que não teriam condições econômicas de anunciar na mídia 

tradicional. 157  A televisão e o rádio mantêm-se estáveis e continuam sendo 

importantes meios de comunicação. 

No tocante aos hábitos de consumo do brasileiro, ainda na Pesquisa sobre 

Mídia (hábito de consumo dos brasileiros) 158, a Secom apurou, conforme indica a 

figura a seguir, que a televisão aberta é o meio de comunicação mais utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de 
mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. Brasília: Secom, 2014, p. 23. 
Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-
qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf. Acesso em: 23 set. 2018. 
156 Há na mídia digital três tipos de financiamento: a publicidade, que remunera serviços como Google 
Search e Facebook; a assinatura, que remunera Netflix e Amazon Prime Video; a última, uma 
transação ou doação que remunera serviços como i-Tunes e aplicativos de jogos, em que a quantia 
requerida pela contrapartida é uma pequena taxa. 
157 OFCOM. Communications Market Report 2018, p. 76. Disponível em: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/117256/CMR-2018-narrative-report.pdf. Acesso 
em: 3 ago. 2018.  
158 A pesquisa realizada pelo Ibope perguntou: “Em que meio de comunicação o(a) sr(a) mais se 
informa sobre o que acontece no Brasil? (1º lugar)”.  
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Figura 7 – Meio de comunicação mais utilizado (1ª menção) 

 
Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia do Governo Federal159 

 

Resultado similar foi alcançado pela Fundação Perseu Abramo, que em 

2013160 realizou uma pesquisa sobre os meios de comunicação: 

A TV aberta permanece como meio com penetração virtualmente 
universal, alcançando 19 em cada 20 brasileiros/as (94%), assistida 
diariamente por cerca de 4 em cada 5 (82%). O rádio é o segundo 
meio com maior penetração (79%), ouvido diariamente por pouco 
mais da metade da população (55%). A internet já divide com os 
jornais impressos a terceira colocação (ambos com 43%), e a TV por 
assinatura, em quinto lugar (37%, sendo 30% diariamente), supera 
em penetração a soma de todas as revistas impressas (24%).161 

Mas o hábito de consumo surpreende. Uma pesquisa do Ibope Conecta162 

revelou que 95% (noventa e cinco por cento) dos brasileiros consomem televisão e 

                                                 
159 BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de 
mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. Brasília: Secom, 2014. 
Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-
qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf. Acesso em: 23 set. 2018. 
160 Note-se que o Brasil carece de pesquisas atualizadas na área da mídia. A pesquisa mais recente 
está apresentada neste trabalho: pesquisa da Secom, Pesquisa Brasileira de Mídia, realizada em 
2015. 
161 FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Pesquisa de Opinião Pública “Democratização da mídia” - 
período de 20 de abril a 06 de maio de 2013. Disponível em: https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-
content/uploads/sites/5/2017/05/fpa-pesquisa-democratizacao-da-midia.pdf. Acesso em: 3 ago. 2018.  
162 A pesquisa, por amostragem (dois mil internautas), foi realizada considerando as classes A, B, C, 
D e E, em todas as regiões do Brasil, em abril de 2018. IBOPE.CONECTA. 95% dos internautas 
brasileiros assistem tv enquanto usan internet. 30.04.2019. Disponível em: 
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navegam na internet ao mesmo tempo. O smart phone ainda é o meio de acesso à 

internet mais utilizado (81%, oitenta e um por cento), seguido do computador (16%, 

dezesseis por cento).163 

Os dados indicam que 53% (cinquenta e três por cento) das pessoas que 

assistem TV acessam as redes sociais; 44% (quarenta e quatro por cento) recorrem 

à internet para passar o tempo durante os comerciais, 34% (trinta a quatro por 

cento) resolvem outros assuntos e 22% (vinte e dois por cento) alegam que a TV 

não é interessante o suficiente para ter toda a sua atenção. Há também 9% (nove 

por cento) que assistem TV e navegam na internet para interagir com o que está 

acontecendo na transmissão, o mesmo percentual daqueles que discutem com 

amigos sobre o programa que estão assistindo e 8% que buscam mais informações 

sobre um comercial que assistiram.164 

O comportamento mundial de consumo de internet mostra que o fluxo de 

vídeo é responsável por mais da metade do tráfego em todo o mundo, com 58% 

(cinquenta e oito por cento) do total de banda larga.  

 O relatório “The Global Internet Phenomena Report 2018”165, publicado pela 

empresa de gerenciamento de banda larga Sandvine, mostra que a Netflix consome 

15% do tráfego global de internet, o que a torna a maior fonte de dados do planeta. 

Atrás da internet aparecem diversos sites de vídeos, com 13,1% de todo o tráfego 

da internet, enquanto o YouTube ocupa 11,4%, e a navegação geral na web ocupa 

7,8%. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
http://ibopeconecta.com/95-dos-internautas-brasileiros-assistem-tv-enquanto-usam-internet/. Acesso 
em: 6 maio 2019. 
163  IBOPE.CONECTA. 95% dos internautas brasileiros assistem tv enquanto usan internet. 
30.04.2019. Disponível em: http://ibopeconecta.com/95-dos-internautas-brasileiros-assistem-tv-
enquanto-usam-internet/. Acesso em: 6 maio 2019. 
164  IBOPE.CONECTA. 95% dos internautas brasileiros assistem tv enquanto usan internet. 
30.04.2019. Disponível em: http://ibopeconecta.com/95-dos-internautas-brasileiros-assistem-tv-
enquanto-usam-internet/. Acesso em: 6 maio 2019. 
165  SANDVINE. The Global Internet – Phenomena Report. October 2018. Disponível em: 
https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/phenomena/2018-phenomena-report.pdf.  Acesso em: 28 
maio 2019.  
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Figura 8 – Dados dos conteúdos mais trafegados na internet em 2018 

 
Fonte: Sundvine166 

 

Não é à toa que grande parte da publicidade do e-business é feita por meio 

dos veículos de mídia tradicionais (rádio, tv, jornais e revistas)167. Embora o custo de 

anunciar nesses veículos seja maior que o custo de anunciar online, as mídias 

tradicionais garantem maior acesso ao produto ou serviço oferecido pelo potencial 

de usuários e pelo potencial de divulgação.168 

Não obstante a sensação de que a internet seja um veículo de 

democratização da comunicação, o enfrentamento que se tem feito é em relação ao 

domínio do mercado pelas gigantes digitais Google, Apple, Facebook e Amazon, 

conhecido como GAFA.169  

O Google controla cinco das seis principais plataformas digitais: buscas, 

vídeo (com o YouTube), celulares (Android), mapas (Google Maps) e navegador 

(Chrome). De acordo com a empresa de estatística Statista, dos 136 bilhões de 

                                                 
166  SANDVINE. The Global Internet – Phenomena Report. October 2018. Disponível em: 
https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/phenomena/2018-phenomena-report.pdf.  Acesso em: 28 
maio 2019. 
167 Em 16 de julho de 2019, o Conselho Executivo de Normas-Padrão (CENP) passou a considerar as 
empresas que atuam com mecanismo de busca, vídeos pela internet e redes sociais, como Google, 
YouTube, Facebook e Instagram, veículos de mídia no mercado publicitário nacional. Cf. CONSELHO 
EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO. Resolução 01/2019. Veículos de Comunicação / Divulgação. 
São Paulo, 16 de julho de 2019. Disponível em: 
https://www.cenp.com.br/PDF/Comunicados/RESOLUCAO_01_2019_Veiculos_de_Comunicacao_Div
ulgacao.pdf. Acesso em: 20 ago. 2019. 
168  DEITEL, H.M.E; DEITEL, P.J.; STEINBUHLER, K. Business e e-commerce para 
administradores, p. 165. 
169 STATISTA. Google, Apple, Facebook and Amazon (GAFA) – Statistics and Facts.  Jul. 13, 
2018. Disponível em: https://www.statista.com/topics/4213/google-apple-facebook-and-amazon-gafa/. 
Acesso em: 7 jun. 2019. 
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dólares da receita da companhia em 2018, 96,3 bilhões são referentes às 

propagandas dos sites do Google ou da sua rede (Google Network Sites).170 

O Facebook comprou outras redes sociais como Instagram e WhatsApp, 

ficando com mais de dois bilhões de usuários em suas redes sociais, no mundo171. É 

a rede social mais usada em todo o mundo, seguida por Youtube, WhatsApp e 

Facebook Messenger.172 

A Amazon é responsável por 13,7 % das vendas de varejo de e-commerce 

no mundo173 e a líder de vendas nos Estados Unidos, estimando-se que 58,7% dos 

lares americanos possuem assinatura do Amazon Prime (em 2018).174 A maior parte 

da receita gerada pela companhia vem da venda, no varejo, de eletrônicos e outros 

produtos, além da receita obtida com venda de terceiros e com serviço de 

assinatura.175 Mas a sua participação na produção e distribuição de audiovisual é 

crescente. A projeção é de que a empesa tenha gasto em torno de 1,7 bilhões de 

dólares em música e em vídeo no primeiro trimestre de 2019.176 

A Apple é uma grande fabricante de telefones móveis e computadores, com 

sólida presença na gestão de aplicações para estes mesmos aparelhos, por mio da 

Apple Store.  Seus investimentos na produção e distribuição de conteúdo por meio 

da Apple TV, por exemplo) expressivos e crescentes. Em notícia recente, a empresa 

pretende investir 6 (seis) bilhões de dólares no setor de audiovisual.177 

                                                 
170 STATISTA. Google Statistics & Facts. Feb 8, 2019. Disponível em: 
https://www.statista.com/topics/1001/google/. Acesso em: 7 jun. 2019. 
171 STATISTA. Most famous social network worldwide as of july 2019, ranked by number of 
active users (in millions). Sep 6, 2019. Disponível em: 
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/. Acesso 
em: 7 jun. 2019. 
172 STATISTA. Most famous social network worldwide as of july 2019, ranked by number of 
active users (in millions). Sep 6, 2019. Disponível em: 
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/. Acesso 
em: 7 jun. 2019. 
173 STATISTA. Global retail e-commerce market share of Amazon from 2016 to 2019. Jan 22, 
2019. Disponível em: https://www.statista.com/statistics/955796/global-amazon-e-commerce-market-
share/. Acesso em: 7 jun. 2019. 
174 STATISTA. Annual net sales of Amazon in selected leading markets from 2014 to 2018 (in 
billion US dollars). Aug 9, 2019. Disponível em: https://www.statista.com/statistics/672782/net-sales-
of-amazon-leading-markets/. Acesso em: 7 jun. 2019. 
175  STATISTA. Amazon Prime - Statistics & Facts. Jul 12, 2019. Disponível em: 
https://www.statista.com/topics/4076/amazon-prime/. Acesso em: 7 jun. 2019. 
176  DAY, Matt. Amazon spent 1.7 billion on video ad music in first quarter. 26 abr. 2019. 
Disponível em: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-26/amazon-spent-1-7-billion-on-
video-and-music-in-first-quarter. Acesso em: 10 ago. 2019. 
177 FINANCIAL TIMES. Apple splashes $6bn on new shows in streamming wars. Disponível em: 
https://www.ft.com/content/4f7f4326-c2bf-11e9-a8e9-296ca66511c9. Acesso em: 10 ago. 2019. 
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Considerando que a internet é um veículo de comunicação relevante e que 

as informações sobre economia e política, a troca de dados das pessoas, as 

comunicações por mensagens e até as compras são feitas, em sua maior parte (e 

em escala monetária) por essas quatro empresas, que também negociam espaços 

de publicidade em sites relevantes de outros países, é preciso estar atento para 

concentrações econômicas nefastas nos diversos mercados de comunicaçãos em 

que essas empresas atuam. 

A Europa vem estudando o assunto há anos, demonstrando preocupação 

não apenas com a captura de grandes receitas ou a competição predadora, mas 

também com a desestabilização da democracia (por meio da desinformação178), 

abuso de direitos humanos (com questões como: quem controla os dados?), além 

do recolhimento de imposto179 nos países onde também exercem sua atividade, não 

apenas no país sede das empresas180. 

Em maio de 2019, os Estados Unidos também iniciaram investigações sobre 

a existência de conduta anticompetitiva dessas empresas.181   

 

2.1.2 As peculiaridades do mercado de televisão por assinatura 

 

As televisões fechadas (de acesso condicionado a pagamento mensal) são 

serviços cuja natureza é considerada de telecomunicações, sendo também 

reguladas pela Lei Geral das Telecomunicações e especificamente pela Lei de 

Serviço de Acesso Condicionado. Esse serviço é remunerado por publicidade e por 

assinatura do serviço.182 

                                                 
178 Os ingleses chamam de misinformation o que ficou mundialmente conhecido como fake News, de 
forma a evitar uma glamourização do termo, que deve ser usado em um contexto de preocupação 
com a qualidade da informação.  
179 THE ECONOMIST. Big tech faces competition and privacy concerns in Brussels. Mar 23, 
2019. Disponível em: https://www.economist.com/briefing/2019/03/23/big-tech-faces-competition-and-
privacy-concerns-in-brussels. Acesso em: 7 jun. 2019. 
180  THE ECONOMIST. The future of big tech. Why big tech shod fear Europe. Mar 23, 2019. 
Disponível em: https://www.economist.com/leaders/2019/03/23/why-big-tech-should-fear-europe. 
Acesso em: 7 jun. 2019. 
181  THE NEW YORK TIMES.COM. Technology, Facebook.ftc. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2019/06/03/technology/facebook-ftc-antitrust.html. Acesso em: 7 jun. 2019. 
182 BRASIL. Lei 12.485/2011: “Art. 2º  Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] XXIII - Serviço de 
Acesso Condicionado: serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado, 
cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de 
conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais nas modalidades avulsa de programação e 
avulsa de conteúdo programado e de canais de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, 
processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer.”.  
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A televisão por assinatura ainda tem baixa penetração, de acordo com as 

estatísticas formais. Em 2014, houve alta do número de assinantes e desde então 

vem sofrendo queda.183  

O número de assinantes em 2018 foi de 17,9 milhões, todavia, o número real 

de assinantes é uma incógnita, já que muitos dos acessos à televisão a cabo são 

feitos por meio de ligações clandestinas.184  

O market share da televisão por assinatura, no segundo trimestre de 2018, 

mostra que o grupo Claro é o que tem maior participação no mercado deste setor185, 

conforme se visualiza na seguinte figura. 

 
Figura 9 – Market Share da TV por assinatura 

 
Fonte: Teleco186 

                                                 
183 De acordo com os últimos dados, seriam 17.8 milhões de domicílios brasileiros com televisão por 
assinatura. Dados sobre a evolução do número de assinantes. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
TELEVISÃO POR ASSINATURA. Dados do Setor. Disponível em: 
http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp. Acesso em: 3 ago. 2018. Considerando que o conteúdo 
programado dentro do canal da televisão por assinatura pode ser adquirido sob demanda nos 
aplicativos das empresas  
184 Estima-se que em 2015 o número de ligações clandestinas (Gatonet) tenha chegado em torno de 
4 milhões e meios de usuários. Cf. LOBO, Ana paula. TV paga: quase uma Sky de conexões piratas 
no Brasil. Convergência Digital. 28.07.2015. Disponível em: 
http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=4
0213&sid=8. Acesso em 3 ago. 2018. 
185 “A Claro Brasil é o provedor líder de serviços de TV por assinatura para clientes residenciais no 
Brasil. Em 31 de dezembro, 2017, a Companhia tinha aproximadamente 9,1 milhões de clientes nos 
5.571 municípios do Brasil. O grupo mantém a liderança do mercado no Brasil, com 51% de market 
share, através das marcas NET e Claro TV, disponibilizando a maior oferta de conteúdo no Brasil 
através de canais lineares e do NOW, plataforma on-demand disponível para todos os clientes da 
NET e da Claro TV. O NOW, que se consolidou como uma das principais plataformas on-demand da 
América Latina, atingiu mais de 1 bilhão de streamings nos últimos 12 meses.” Informações obtidas a 
partir do ‘Relatório da Administração’ das Demonstrações Financeiras de 31/012/2017.” CLARO-
BRASIL. Claro Telecom Participações S.A. Relatório da Administração 2017. Disponível em: 
https://claropar.com.br/wp-content/uploads/pdf/0b3c15187402a932e99472a749057c45.pdf. Acesso 
em:  6 ago. 2018.  
186 TELECO. Market share das operadoras de TV por assinatura. 30.09.2019. Disponível em: 
http://www.teleco.com.br/optva.asp. Acesso em: 3 ago. 2018.  
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O Grupo Econômico Telecom Américas cuja holding é a Claro Telecom 

Participações detém controle direto ou indireto da Claro S.A. (“Claro”) – empresa 

que atua no mercado de telecomunicações (telefonia local e de longa distância 

nacional e internacional) – no serviço móvel pessoal (celular), em transmissão de 

dados (“SCM”) e TV por assinatura (“SeAC”). Além disso, a Claro é dona da Star 

One S.A. (“Star One”), principal empresa brasileira provedora de capacidade 

satelital, da Telmex do Brasil S.A. (“Telmex do Brasil”), empresa que presta serviços 

de comunicação de dados e de internet.187  Não é coincidência que esse é o grupo 

empresarial com maior participação no mercado, ou seja, com maior número de 

assinantes. 

Em 2005, a Telmex passou a participar do grupo do controle da Net Serviços 

de Comunicação, com 37,1% do capital social. Nesse mesmo ano também adquiriu 

ações da Embratel Participações, empresa de telefonia.188 

O Grupo Globo, por sua vez, é um conglomerado nacional de mídia e 

entretenimento. No segmento de TV por assinatura, é responsável por 

aproximadamente um terço do total de canais ofertados dos mais diversos perfis – 

como variedades, esportes, filmes e infantil – sendo a maioria deles totalmente 

próprios, à exceção dos canais Telecine, Universal, Syfy, Studio Universal e 

Megapix.189  

No mercado de televisão por assinatura é comum as empresas atuarem de 

maneira vertical, dentro da cadeia produtiva, ou seja, operando em mais um elo do 

mercado: produção, programação, empacotamento e distribuição.  

 

 

 

                                                 
187 Além dessas empresas, ela também é detentora de empresa de prestação de serviços de Telecom 
(Primesys Soluções Empresariais S.A.) e de call center (Brasil Center Comunicações Ltda.). Essas 
informações podem ser constatadas em: CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES. Relatórios 
Financeiros. Demonstrações Financeiras Anuais. Demonstrações Financeiras Anuais 31/12/2017. 
Disponível em: https://claropar.com.br/relatorios-financeiros/demonstracoes-financeiras-anuais/. 
Acesso em: 6 ago. 2018; AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. Estrutura dos grupos 
econômicos. 1º.04.2015. Disponível em: http://www.anatel.gov.br/setorregulado/grupos-
economicos/estrutura-dos-grupos-economicos. Acesso em: 6 ago. 2018. 
188 Para mais informações, consultar: MEIOSNOBRASIL. Perfil – América Móvil (Claro e Embratel). 
Disponível em: http://www.meiosnobrasil.com.br/?page_id=134. Acesso em: 28 out. 2018. 
189  AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA. TV por assinatura no Brasil: aspectos econômicos e 
estruturais. Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, 28/06/2016. Disponível em: 
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/estudo_tvpaga_2015.pdf. Acesso em: 28 
out. 2018. 



70 

 

Figura 10 – Cadeia de valo na TV por assinatura 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme abordado anteriormente, a produção se caracteriza pelas 

atividades de elaboração, composição, constituição ou criação de conteúdos 

audiovisuais, como as empresas Cuatro Cabezas, HBO, Globo e Band, por exemplo.  

A programação compreende a atividade de seleção dos conteúdos 

produzidos na forma de canais de programação, mediante elaboração de uma grade 

de conteúdo. Assim, por exemplo, há grades que só veiculam séries ou apenas 

filmes. O serviço de televisão por assinatura visa nichos específicos de consumo, ao 

passo que a televisão aberta busca atender um público diverso, quando elabora sua 

grade de programação.  

A empacotadora é responsável por organizar os canais de programação em 

pacotes, como pacote básico de assinatura dos canais, que possuem menos opções 

de canais ou pacotes premium, com mais canais de séries e filmes. 

 A distribuição envolve a entrega, a transmissão e a veiculação de pacotes 

ou conteúdos audiovisuais. Cabe a esse ator fazer a comercialização, a negociação 

com as programadoras e seus representantes (no Brasil e no exterior), e o 

licenciamento dos direitos de transmissão dos canais de programação para 

atendimento ao assinante. Por fim, a distribuidora faz a entrega desses pacotes de 

canais aos consumidores, que é considerado o serviço de telecomunicações. 

No Brasil, como forma de racionalidade econômica, alguns desses 

processos podem ser realizados pela mesma empresa.  

Algumas empresas produzem conteúdo que depois serão 
veiculados nos canais por elas programados, como, por exemplo, a 
HBO5. Além disso, no Brasil, de modo geral, o empacotamento e a 
distribuição são exercidos pela mesma empresa, como podem ser 
observados nos casos das empresas NET, Sky, GVT, dentre 

outras.190  

                                                 
190  AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA. TV por assinatura no Brasil: aspectos econômicos e 
estruturais. Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual. 2016. Disponível em: 
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/estudo_tvpaga_2015.pdf. Acesso em: 12 jul. 
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A racionalização desses processos, no entanto, pode resultar em 

externalidades negativas.   

Foi com vistas a corrigir essas distorções que a Lei nº 12.485/2011 fixou 

regras societárias de propriedade cruzada entre empresas de telecomunicações, 

comunicação e produção de conteúdo, além de prever espaços qualificados191 para 

estímulo aos conteúdos nacionais, fortalecer as programadoras e as produtoras 

brasileiras independentes, ampliar o acesso dos espectadores a conteúdos e canais 

brasileiros, estimular a sustentabilidade da indústria audiovisual nacional e a 

ampliação do acesso da população a conteúdos produzidos no país. Assim, a lei 

determinou regras de quota de conteúdo.192  

Em 11/02/2004, a Globo Participações (Globopar) e a DirecTV anunciaram 

um acordo para fusão da DirecTV e da Sky do Brasil193. A nova empresa, apesar de 

manter o nome de Sky Brasil, passou a ser controlada pela DirecTV (72%), ficando a 

                                                                                                                                                         
2019; AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA. Nota Técnica nº 03/2017. Origem SAM. NUP 
01580.014218/2017-87. Data 12/05/2017. Disponível em: 
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/NT%20para%20CADE%20-TW%20e%20ATT.pdf. Acesso 
em: 10 jun. 2019. 
191  BRASIL. Lei 12.485/2011: “Art. 2º [...] XII - Espaço Qualificado: espaço total do canal de 
programação, excluindo-se conteúdos religiosos ou políticos, manifestações e eventos esportivos, 
concursos, publicidade, televendas, infomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória, 
conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de 
auditório ancorados por apresentador.” 
192  Quota Horizontal: 1) 3h30’ por semana, no horário nobre, conteúdos brasileiros de espaço 
qualificado (art. 16): a) Destes, 1h45’ deverão ser produzidos por brasileiro independente (art. 16) e b) 
Esta regra se aplica aos canais em modalidade avulsa de conteúdo programado (art. 19, § 1º). Quota 
Vertical: 2) A cada 3 canais de espaço qualificado, 1 deve ser brasileiro de espaço qualificado (art. 
17), a) Destes, 1/3 deve ser brasileiro independente (art. 17, § 1º) (arredondamento para menos, 
conforme o art. 20, IV) b) Teto da quota: 12 canais (art. 17, § 2º) (i) Portanto, a quota máxima de 
canais brasileiros independentes é de 4 canais c) Caso do MMDS e do TVA, apenas 3 canais 
brasileiros (art. 17, § 3º) (i) Destes, 1 brasileiro independente, se forem 3 canais (§§ 1º e 3º do art. 17 
combinados) (ii) Nesses serviços, não se exige canal adicional de jornalismo (art. 17, § 3º combinado 
com o art. 18, caput). Quota Horizontal na Quota Vertical: 3) Dos canais brasileiros de espaço 
qualificado, 2 canais deverão ter 12h/dia de conteúdo brasileiro independente (art. 17, § 4º) i) Destas 
12h/dia, 3h/dia deverão ser em horário nobre (art. 17, § 4º) ii) Destes canais que tenham 12h de 
conteúdo brasileiro independente, pelo menos 1 (um) não pode ser programado por grupo de 
radiodifusão (art. 17, § 5º), 4) Nos pacotes em que haja canal de jornalismo brasileiro no horário 
nobre, deverá ser ofertado outro canal de jornalismo brasileiro, de grupo diferente do outro, ou no 
pacote, ou na modalidade avulsa (à la carte) (art. 18, caput). Não se consideram canais de jornalismo 
os do poder público, os estrangeiros sem publicidade brasileira; os canais eróticos, os canais em 
modalidade avulsa de conteúdo programado (pay per view) (art. 19, § 4º).  
193 O Ato de Concentração recebeu o número AC nº 53500.029160/2004 e foi levado ao CADE 
porque ambas as empresas são prestadoras de serviço de televisão por assinatura via satélite (DTH). 
Na ocasião, a empresa DirecTV ainda se chamava Galaxy Brasil Ltda.  
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Globopar com os 28% restantes. A fusão foi aprovada em maio de 2006, com 

restrições.194  

Quando foi promulgada a Lei do SeAC (Serviço de Acesso Condicionado)195, 

o Grupo Globo foi obrigado a vender a sua participação na Sky Brasil196 e no Grupo 

Net197 para adequar-se aos artigos 5º e 37, § 9º, desta lei198, que determinou que a 

                                                 
194 A aprovação da fusão da Sky Brasil e da Direct Brasil, citadas acima, foi feita com restrições, entre 
as quais, citam-se duas que se relacionam diretamente ao tema aqui tratado: (i) as sociedades 
empresárias integrantes do grupo Globo, incluindo-se todas as subsidiárias, controladas, coligadas, 
afiliadas e associadas, direta ou indiretamente, da Globopar e Net Brasil, deverão, imediatamente, 
abster-se de exercer quaisquer direitos contratuais que lhes permitam, direta ou indiretamente, vetar 
ou determinar unilateralmente as condições contratuais de transmissão (incluindo-se preço e line up) 
de programas ou conteúdo audiovisual nacional de empresa brasileira, nas operações da Sky Brasil; 
e (ii) as sociedades empresárias integrantes do grupo Globo e News, incluindo-se todas as 
subsidiárias, controladas, coligadas, afiliadas e associadas, direta ou indiretamente, da Globopar e 
News Corp, que detêm participação societária na Sky Brasil Serviços Ltda., deverão efetuar 
alterações em seu contrato social e acordo de acionista bem como em contrato com terceiros, de 
forma que esta última possa contratar programa ou conteúdo audiovisual nacional de empresa 
brasileira, novo ou já existente, por maioria simples de seus sócios ou acionistas. 
195 BRASIL. Lei nº 12.485/2011. 
196 Vale conferir, a propósito, o documento Análise nº 16/2013-GCMM, de 8/3/2013 da Anatel, cuja 
objeto é examinar Pedido de Anuência Prévia com proposta de solução para adequação da estrutura 
de controle da Sky ao disposto nos artigos 5º e 37, § 9º, da Lei nº 12.485, de 12/09/2011. AGÊNCIA 
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. Análise nº 16/2013-GCMM, 8/3/2013. Disponível em:  
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=295213. 
Acesso em: 28 out. 2018. 
197 Duas observações são pertinentes: primeiramente, o Grupo Globo diminuiu sua participação no 
Grupo Net, o que afastou a coligação, por controle comum da Família Marinho, entre as empresas 
deste Grupo; segundo, possibilitou a adaptação das outorgas das empresas do Grupo Net, não 
obstante a alteração societária (contida na Análise nº 337/2012-GCRZ), conforme citada na Análise 
da Anatel nº 462/2012-GCMB, de 26/10/2012. Cf. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. 
Análise nº 462/2012-GGMB, 26/10/2012. Disponível em: 
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=286964. 
Acesso em: 28 out. 2018.  
198 BRASIL. Lei 12.485/2011: “Art. 5º  O controle ou a titularidade de participação superior a 50% 
(cinquenta por cento) do capital total e votante de empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo não poderá ser detido, direta, indiretamente ou por meio de 
empresa sob controle comum, por concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens e por produtoras e programadoras com sede no Brasil, ficando vedado a estas 
explorar diretamente aqueles serviços. § 1º O controle ou a titularidade de participação superior a 
30% (trinta por cento) do capital total e votante de concessionárias e permissionárias de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens e de produtoras e programadoras com sede no Brasil não poderá ser 
detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle comum, por prestadoras de 
serviços de telecomunicações de interesse coletivo, ficando vedado a estas explorar diretamente 
aqueles serviços. § 2º É facultado às concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens e a produtoras e programadoras com sede no Brasil, diretamente ou por meio de 
empresa sobre a qual detenham controle direto, indireto ou sob controle comum, prestar serviços de 
telecomunicações exclusivamente para concessionárias e permissionárias dos serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens ou transportar conteúdo audiovisual das produtoras ou 
programadoras com sede no Brasil para entrega às distribuidoras, desde que no âmbito da própria 
rede. § 3º É facultado às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse 
coletivo, diretamente ou por meio de empresa sobre a qual detenham controle direto, indireto ou sob 
controle comum, controlar produtoras e programadoras com sede no Brasil que exerçam atividades 
exclusivamente destinadas à comercialização de produtos e serviços para o mercado internacional.” 
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radiodifusora não pode deter controle ou titularidade de participação superior a 50% 

(cinquenta por cento) do capital total e votante de empresas prestadoras de serviços 

de telecomunicações, nem a empresa de telecomunicações pode deter controle ou 

titularidade de participação superior a 30% (trinta por cento) do capital total e votante 

de empresa de radiodifusão.199   

Assim, o Grupo Globo, que possuía poder de controle nas citadas empresas 

(Sky Brasil e Grupo Net), teve de rever sua participação em ambas, de forma a 

atender ao dispositivo legal.  

Como é da competência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

regulamentar questões relativas a telecomunicações (incluindo questões 

societárias), dois pedidos de anuência prévia foram submetidos, um deles 

apresentado por Sky Brasil, objeto da Análise nº 16/2013-GCMM, de 8/3/2013, e 

outro da NET, objeto da Análise nº 462/2012-GCMB, de 22/10/2012.  

A Análise nº 16/2013-GCMM, de 8/3/2013, teve como objetivo verificar se as 

alterações societárias da Sky (prestadora do serviço de telecomunicações de 

televisão por acesso condicionado via satélite) atenderiam à Lei nº 12.458/2011, no 

sentido de suprimir o direito de o Grupo Globo deter o poder de controle. 

Considerou-se que alterações como (i) nomeação do presidente da Sky pela GLA 

Brasil Ltda (subsidiária da DirecTV e detentora de 93% do capital da Sky); e (ii) 

nomeação do Conselho de Administração formado por indicação da Sky, sem 

comportar representantes do Grupo Globo, teriam o condão de resolver o problema 

                                                                                                                                                         
“Art. 37. [...] § 9º  A outorga para a prestação do serviço de acesso condicionado estará condicionada 
à não detenção de outorgas para os serviços de TV a Cabo - TVC, de Distribuição de Canais 
Multiponto Multicanal - MMDS, de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via 
Satélite - DTH ou Especial de Televisão por Assinatura - TVA pela interessada ou por suas 
controladas, controladoras ou coligadas, bem como à adaptação de todas as outorgas da interessada 
e de suas controladas, controladoras ou coligadas para termos de autorização para prestação do 
serviço de acesso condicionado, nos termos dos §§ 2ºe 6º.” 
199  Em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.923, proposta pela Associação Brasileira de 
Televisão por Assinatura em UHF (ABTVU) em face do Presidente da República (tendo como amicus 
curiae a Associação Brasileira de Radiodifusores (ABRA) e  a Associação NEOTV), foi questionada a 
constitucionalidade de diversos dispositivos legais, entre os quais, as regras de propriedade cruzada 
(art. 5º, caput e §1º) e os limites à verticalização da cadeia de valor do audiovisual (art. 6º, inc. I e II). 
No entanto, o Tribunal entendeu que essas regras fixadas pela Lei 12.485/2011 “pretendem, de forma 
imediata, concretizar os comandos constitucionais inscritos no art. 170, § 4º e 220, § 5º, da Lei Maior; 
bem como realizam, de forma mediata, a dimensão objetiva do direito fundamental à liberdade de 
expressão e de informação, no que tem destaque o papel promocional do Estado no combate à 
concentração do poder comunicativo”. A ação foi julgada improcedente por unanimidade em 8 de 
novembro de 2017 (publicado no DJE 08/04/2019), com a  relatoria do Ministro Luiz Fux, que fez o 
enfrentamento, nesse mesmo documento, dos pedidos de inconstitucionalidade das ADIs 4747, 4756 
e 4923, valendo lembrar que relativamente à ADI 4679, os ministros julgaram procedente em parte, 
apenas para declarar a inconstitucionalidade material do art. 25 da Lei nº 12.485/2011. 
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do controle, pois retirava da Globo o poder de controle das questões relativas aos 

serviços de telecomunicações prestados pela empresa. 

 Ao Grupo Globo ficou garantido o direito de veto em decisões sobre o 

funcionamento da sociedade que pudessem prejudicá-la como sócios minoritários 

(como a diluição da sua participação na sociedade, por exemplo) e, mais importante, 

o Acordo de Sócios entre o Grupo Globo e a Sky garantiu àquela o direito de voto 

nas questões relativas a conteúdo, de forma que poderia vetar e votar matérias 

atinentes a atividades de produção, programação e empacotamento do serviço.200 

No caso da Análise nº 462/2012-GCMB, de 22/10/2012, a alteração tornou a 

Embratel controladora da NET, com 87,70% das ações ordinárias, enquanto o Grupo 

Globo deixou de ser sua acionista direta, passando a participar do grupo de forma 

indireta por meio da Newco, empresa constituída pela Embratel, Embrapar (depois 

adquirida pela Embratel) e a própria Globo e acionista da NET. Na Newco, a 

Embratel é controladora, com poderes para eleger toda a sua administração. As 

matérias relevantes de quórum qualificado da Newco são aprovadas mediante voto 

favorável da Embratel e da Globo. A solução encontrada pela Anatel e pelas 

empresas para reforçar o respeito à vedação legal de controle da Globo sobre as 

atividades de telecomunicação da NET foi prever que matérias de quórum 

qualificado não fossem consideradas relevantes. Assim, como no arranjo anterior, a 

Globo manteve o poder decisório em relação às matérias relativas ao conteúdo e 

ficou excluída do processo decisório das questões pertinentes a serviços de 

telecomunicações.201 

Em todos os casos, embora o Grupo Globo tenha atendido formalmente o 

conteúdo da Lei nº 12.485/2011, ela continuou com poder decisório dentro da NET e 

da Sky em relação à contratação de conteúdo.  

                                                 
200 Segundoi documento Análise nº 16/2013-GCMM, de 8/3/2013, cujo objeto é o exame do Pedido de 
Anuência Prévia com proposta de solução para adequação da estrutura de controle da Sky ao 
disposto nos arts. 5º e 37, § 9º, da Lei nº 12.485, de 12/09/2011. Cf. AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES. Análise nº 16/2013-GCMM, 8/3/2013. Disponível em:  
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=295213. 
Acesso em: 11 jun. 2019. 
201 Os itens 4.2.34 e 4.2.354 do Informe 114/2012 indicam quais as matérias em reunião de acionista 
são afetas aos Grupo Globo, considerando que foram excluídos todos os poderes de veto 
relacionados às atividades de telecomunicação exercidas pela NET. Cf. Informe nº 114/2012-CMLCE, 
de 06/08/2012. Processo nº 53500.022775/2011, citado em: AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES. Análise nº 462/2012-GCMB, de 26/10/2012. Disponível em: 
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=286964. 
Acesso em: 28 out. 2018.  
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A lei reafirmou a obrigatoriedade de inclusão de conteúdo brasileiro nos 

canais que oferecem produtos como séries, filmes, infantil, documentários e 

variedades 202  por no mínimo três horas e trinta minutos por semana. Esse 

mecanismo de fomento de conteúdo nacional era previsto na Lei do Cabo203. 

Além disso, ficou determinado que em todos os pacotes ofertados ao 

assinante, a cada três canais de espaço qualificado existentes no pacote, ao menos 

um deveria ser canal brasileiro de espaço qualificado, sendo que dessa parcela 

mínima de canais brasileiros, um terço deveria ser programado por programadora 

brasileira independente. 

Dos canais brasileiros de espaço qualificado 204  a serem veiculados nos 

pacotes, ao menos dois canais deveriam veicular um mínimo de doze horas diárias 

de conteúdo audiovisual brasileiro produzido por produtora brasileira independente, 

por três horas em horário nobre. 

As restrições legais não terminam aí. Há imposição de distribuição mínima 

de canal e de tempo de espaço qualificado e de espaço qualificado brasileiro (art. 

17, caput, §§ 2º e 3º, e art. 40 da Lei nº 12.485/2011). Há também restrições dentro 

dessas restrições, impondo que parte do conteúdo seja produzido por produtora 

brasileira independente (§1º do art. 17 da Lei nº 12.485/2011) e restrições de 

propriedade cruzada dentro das empresas programadoras (§5º do art. 17 da Lei do 

Seac).205 

                                                 
202 Esses canais são chamados “Canais de Espaço Qualificado”, ou seja, são canais de programação 
que, no horário nobre, veiculam majoritariamente conteúdos audiovisuais que constituam espaço 
qualificado. Espaço Qualificado é definido em lei como o espaço total do canal de programação, 
excluindo-se conteúdos religiosos ou políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos, 
publicidade, televendas, infomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo 
audiovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de auditório 
ancorados por apresentador. As definições estão contidas, respectivamente, nos incisos XII e II do 
artigo 2º da Lei 12.485/2011.   
203 BRASIL. Lei 8.977/1995: “Art. 31. A operadora de TV a Cabo está obrigada a: [...] IV - exibir em 
sua programação filmes nacionais, de produção independente, de longa-metragem, média-metragem, 
curta-metragem e desenho animado, conforme definido em regulamento a ser baixado pelo Poder 
Executivo, resguardada a segmentação das programações.” 
204 BRASIL. Lei 12.485/2011: “Art. 2º [...] III - Canal Brasileiro de Espaço Qualificado: canal de espaço 
qualificado que cumpra os seguintes requisitos, cumulativamente: a) ser programado por 
programadora brasileira; b) veicular majoritariamente, no horário nobre, conteúdos audiovisuais 
brasileiros que constituam espaço qualificado, sendo metade desses conteúdos produzidos por 
produtora brasileira independente; c) não ser objeto de acordo de exclusividade que impeça sua 
programadora de comercializar, para qualquer empacotadora interessada, os direitos de sua exibição 
ou veiculação.” 
205 Os artigos 17 e 18 da Lei 12.485/2011 indicam as questões restritivas:  
“Art. 17. Em todos os pacotes ofertados ao assinante, a cada 3 (três) canais de espaço qualificado 
existentes no pacote, ao menos 1 (um) deverá ser canal brasileiro de espaço qualificado. § 1º Da 
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Com todas essas restrições, o mercado ainda é concentrado. O 

levantamento feito pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em 2016 mostra que 

há 39 programadoras para 199 canais. Nos 22 grupos econômicos que atuam no 

Brasil, 13 são de capital nacional.  

A figura apresentada a seguir mostra as empresas programadoras 

nacionais206 de maior relevância207: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
parcela mínima de canais brasileiros de espaço qualificado de que trata o caput, pelo menos 1/3 (um 
terço) deverá ser programado por programadora brasileira independente. § 2º A empacotadora estará 
obrigada a cumprir o disposto no caput até o limite de 12 (doze) canais brasileiros de espaço 
qualificado. § 3º As empacotadoras que ofertarem pacotes distribuídos por tecnologias que 
possibilitem distribuir, no máximo, pacotes com até 31 (trinta e um) canais de programação estarão 
obrigadas a cumprir o disposto no caput deste artigo até o limite de 3 (três) canais, bem como serão 
dispensadas do cumprimento do disposto no art. 18. § 4º Dos canais brasileiros de espaço qualificado 
a serem veiculados nos pacotes, ao menos 2 (dois) canais deverão veicular, no mínimo, 12 (doze) 
horas diárias de conteúdo audiovisual brasileiro produzido por produtora brasileira independente, 3 
(três) das quais em horário nobre. § 5º A programadora de pelo menos um dos canais de que trata o 
§ 4º não poderá ser controlada, controladora ou coligada a concessionária de serviço de radiodifusão 
de sons e imagens.” 
“Art. 18. Nos pacotes em que houver canal de programação gerado por programadora brasileira que 
possua majoritariamente conteúdos jornalísticos no horário nobre, deverá ser ofertado pelo menos 
um canal adicional de programação com as mesmas características no mesmo pacote ou na 
modalidade avulsa de programação, observado o disposto no § 4º do art. 19. Parágrafo único. As 
programadoras dos canais de que trata o caput deste artigo não poderão deter relação de controle ou 
coligação entre si.” 
206 De acordo com o artigo 2º, inciso XXI, da Lei 12.485/2011, considera-se programadora brasileira a 
empresa programadora que execute suas atividades de programação no território brasileiro e que 
atenda, cumulativamente, às seguintes condições (i) ser constituída sob as leis brasileiras; (ii) ter 
sede e administração no País; (iii) c) 70% (setenta por cento) do capital total e votante devem ser de 
titularidade, direta ou indireta, de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos; (iv) a 
gestão das atividades da empresa, a responsabilidade editorial e seleção dos conteúdos do canal de 
programação sejam privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos.  
207 Consideram-se relevantes as empresas que possuem maior quantidade de canais assistidos, mas 
são produtoras Conceito A em Audiovisual S.A. (CineBrasil); Gamecorp S.A. (PlayTV) e Lsat 
Programadora e Produtora Ltda. (Mix TV), que são nacionais. Empresas estrangeiras são: Fox Latin 
America Channel, Inc.; Discovery Latin America, L.L.C.; Turner Broadcasting System Latin 
America, Inc., entre outras. 
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Figura 11 – Programadoras por grupo econômico208 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Conforme explicado anteriormente, a produção, a programação e o 

empacotamento não são considerados atividades de telecomunicações. Apenas a 

distribuição é considerada atividade de telecomunicações.  

Portanto, de acordo com as citadas Análises da Anatel209, a saída do Grupo 

Globo do controle dessas empresas (tanto na NET quanto na Sky) em quaisquer 

assuntos relacionados a telecomunicações não apresentaria potencial de afetar 

negativamente o ambiente concorrencial nos mercados de serviços de 

telecomunicações, autorizando os rearranjos societários que adequaram as 

estruturas de controle de participação desse grupo às disposições da Lei nº 

12.485/2011. 

Todavia, o Grupo Globo manteve o direito de voto e de veto nas demais 

cadeias produtivas do audiovisual. Considerando que esse mesmo grupo 

empresarial detém a maioria das programadoras nacionais, existe um risco claro de 

                                                 
208  Figura elaborada com base na Tabela 3 do Relatório TV por Assinatura no Brasil: aspectos 
econômicos e estruturais, 2016, mencionado anteriormente.  
209 Conforme documentos Análise da Anatel nº 16/2013-GCMM, de 8/3/2013 e Análise da Anatel nº 
462/2012-GCMB, já mencionados. 
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conduta na contratação e na distribuição de canais ofertados pelo serviço de 

televisão paga.210 

A remuneração dos produtores na cadeia produtiva da televisão por 

assinatura vem, primordialmente, do montante pago pelas distribuidoras pelos 

direitos de exibição do canal211 e esse valor é “extremamente relevante para uma 

programadora na estruturação do seu negócio”212.Já as distribuidoras auferem sua 

receita diretamente de seus assinantes. 

A análise sobre o mercado de televisão por assinatura realizada pela Ancine 

em 2018, na Nota Técnica nº 03/2017, indica justamente essa concentração dos 

players no mercado:   

7.5 - Conforme foi apresentado anteriormente, ambos os mercados 
de programação e de empacotamento de TV por assinatura são 
concentrados, estando presentes tanto players que detêm grande 
participação em número de assinantes quanto empresas que estão 
na franja do mercado e que dificilmente serão rivais efetivos dos 
grupos econômicos estabelecidos. A assimetria de poder de 
barganha entre fornecedores e compradores determina a habilidade 
de conseguir melhores condições negociais, o que pode representar 
gargalos no segmento de TV por assinatura. 

7.6 - Tal cenário é ainda mais problemático quando se considera que 
o mercado de TV por assinatura é marcado por restrições verticais, 
estabelecidas nos contratos firmados pelas programadoras e 
empacotadoras de grande porte para o licenciamento de canais de 
programação. É comum observar dispositivos que estabelecem 
metas ou descontos por penetração, venda conjunta de canais, 
cláusulas de Nação Mais Favorecida – NMF e outras condicionantes 
para a distribuição dos canais de TV por assinatura. Mesmo que 
algumas cláusulas individualmente não pareçam levantar 
preocupação concorrencial, da análise conjunta dos termos 
contratuais observa-se que é formada uma teia de restrições verticais 
que pode impactar negativamente a concorrência.213 

                                                 
210 As Organizações Globo se prepararam para manter a hegemonia conquistada na TV aberta, de 
caráter massivo, na TV paga, de forma segmentada. Cf. BOLAÑO, Cesar Ricardo; BRITTOS, Valério 
Cruz. A economia política no mercado brasileiro de televisão. In: BARBOSA FILHO, André; CASTRO, 
Cosette; TOMÉ, Takashi. Mídias digitais. São Paulo: Paulinas, 2005. p. 87-118. 
211 Lembrando que o canal de programação é o resultado da atividade de programação que consiste 
no arranjo de conteúdos audiovisuais organizados em sequência linear temporal com horários 
predeterminados (art. 2º, inc. IV, da Lei 12.485/2011). 
212 Conforme item 3.5, p. 32, do Relatório da Ancine: AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA. TV por 
assinatura no Brasil: aspectos econômicos e estruturais. Observatório Brasileiro do Cinema e do 
Audiovisual, 28/06/2016. Disponível em: 
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/estudo_tvpaga_2015.pdf. Acesso em: 24 jul. 
2019. 
213 Análise sobre o mercado de televisão por assinatura, realizada pela Ancine em 2018 com o 
objetivo de subsidiar a análise da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - CADE sobre o Ato de Concentração nº 08700.001390/2017-14, que trata da aquisição 
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Não obstante o enfrentamento dessas questões regulatórias e 

concorrenciais do mercado de televisão por assinatura, o ano de 2019 trouxe 

discussões importantes sobre a continuidade deste tipo de serviço audiovisual. 

A empresa FOX Latin American Channels do Brasil Ltda. passou a ofertar o 

acesso à comunicação audiovisual programado a usuários que não são assinantes 

da televisão por assinatura (SeAC) e em layout semelhante ao ofertado em seus 

canais de programação ofertados nos pacotes da televisão. Sob o argumento de que 

a oferta desses serviços caracterizaria prestação de Serviço de Acesso 

Condicionado, a empresa Claro S.A. propôs, na Anatel, uma “Denúncia com pedido 

de medida cautelar”, na qual indicou que a FOX estaria prestando serviços de 

telecomunicações mediante a oferta de canais com conteúdo linear pela internet, o 

que violaria a ordem jurídica em matéria de competência da Agência.214 

A Anatel concedeu a cautelar para determinar que a FOX Latin American 

Channels do Brasil Ltda. passasse a condicionar o acesso aos seus canais 

programados disponíveis em aplicações de internet à autenticação de assinantes de 

Serviço de Acesso Condicionado.215 A cautelar foi suspensa por meio de medida 

judicial216 e a discussão sobre a entrega do audiovisual feita por internet pública, 

como é o caso do serviço Over the Top (OTT) – se deve estar sujeita ao uso da rede 

de telecomunicações (e, portanto, pagar por isso) ou se caracteriza um serviço de 

valor adicionado sobre o qual a Anatel não possui ingerência (e portanto não pode 

obrigar a programadora a usar a empresa de telecomunicações) – poderá definir o 

curso do mercado de televisão por assinatura. 

Não obstante os esforços no sentido de manter as restrições de propriedade 

cruzada nesse setor, engessando situações que não retratam a realidade do 

mercado, em julho de 2019 foi proposto o Projeto de Lei nº 3.832/2019, sob a 

                                                                                                                                                         
total de controle da Time Warner Inc. pela AT&T Inc. Cf. AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA. Nota 
Técnica nº 03/2017. Origem SAM. NUP 01580.014218/2017-87. Data 12/05/2017. Disponível em: 
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/NT%20para%20CADE%20-TW%20e%20ATT.pdf. Acesso 
em: 10 jun. 2019.  
214 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. Informe nº 242/2019/CPRP/SCP. Processo nº 
53500.022573/2019-38. Disponível em: https://telaviva.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Informe-
Cautelar_ClaroxFox_13-6-2019.pdf. Acesso em: 10 jun. 2019. 
215  AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. Despacho Decisório nº 
128/2019/CPRP/SCP. Processo nº 53500.022573/2019-38. Disponível em: 
http://www.telesintese.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Cautelar-ClaroxFox_4234270_13-6-
2019.pdf. Acesso em: 10 jun. 2019. 
216 BRASIL. Tribunal Regional Federal.1ª Região. 16ª Vara Cível. Mandado de Segurança Cível 
1017111-33.2019.4.01.3400. Juíza Federal Substituta Flávia de Macêdo Nolasco. Brasília, DF, 3 de 
julho de 2019. 



80 

 

justificativa de que os artigos 5º e 6º da Lei nº 12.485/2011 extrapolam “os objetivos 

principiológicos de proteção da concorrência” e impedem “avaliações sensatas e 

dotadas de tecnicismo sobre operações aptas a trazer benefícios concorrenciais e 

investimentos de grande montante para o mercado nacional”217. 

Até a conclusão deste trabalho, a lei que propõe a revogação integral dos 

citados artigos que cuidam da propriedade cruzada ainda estava em trâmite no 

Congresso Nacional.  

 

2.1.3 O serviço de comunicação: televisão aberta e rádio 

 

Ceneviva e Sgrignolli explicam que tanto o rádio quanto a televisão 

começam sua atividade como uma atividade econômica privada, seja por razão 

histórica, seja por questão econômica, haja vista o alto custo de exploração do 

serviço (compra de equipamentos de gravação, instalação de antenas, elaboração 

de projeto de irradiação, entre outros).218 

Os serviços de comunicação por televisão aberta e rádio são públicos, 

concedidos pelo Estado a particulares, nos termos do artigo 21, inciso XI, da 

Constituição Federal.219 

Além da concessão para prestação do serviço, há também a concessão do 

uso do espectro de radiofrequências, bem natural e limitado, que instrumentaliza o 

envio e a recepção do sinal de rádio e de televisão.220 

 

 

                                                 
217  BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei n. 3832, de 2019. Disponível em: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137517. Acesso em: 20 ago. 2019. 
218 CENEVIVA, Walter Vieira; SGRIGNOLLI, Ruth Carolina. A formação histórica da propriedade de 
radiodifusão no Brasil. In: SOUZA JÚNIOR, Arthur Bezerra de; ASENSI, Felipe (org.). Poder 
econômico e Estado: concentração e Poder econômico. Rio de Janeiro: Ágora 21, 2018, v. 1, p. 55-
87.  
219  BRASIL. [Constituição (1988)]. “Art. 21. Compete à União: [...] XII - explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou permissão: a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e 
imagens.” 
220  O espectro de radiofrequência é divido em faixas de uso pela Anatel. O artigo 158 da Lei 
9.472/1997 (LGT) prevê a concepção do plano com atribuição, distribuição e destinação de 
radiofrequências, e detalhamento necessário ao seu uso associadas aos diversos serviços e 
atividades de telecomunicações, atendidas suas necessidades específicas e as de suas expansões, 
estando previstos cinco grandes distribuições: (i) para fins exclusivamente militares; (ii) para serviços 
de telecomunicações a serem prestados em regime público e em regime privado; (iii) serviços de 
radiodifusão; (iv) serviços de emergência e de segurança pública; e (v) outras atividades de 
telecomunicações. 
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A escassez de radiofrequência implica que seu uso seja racionado, 

demandando, portanto, que o Estado atue na sua gestão.221 No Brasil, essa gestão 

é feita pela Anatel, conforme previsão legal.222 

Lopes 223  destaca que, como poucos terão acesso a esse bem 

(radiofrequência), eles se tornam meios privilegiados para divulgação de 

informações, ideias, debates, enfim, para expressar o pensamento. Sendo assim, o 

uso do espectro deve ser feito de forma racional, do ponto de vista técnico, 

considerando a função relevante para a sociedade.224 

Diferente da televisão por assinatura e da internet, os sinais tanto do rádio 

quanto da televisão aberta são recebidos livre e gratuitamente pelo público.225 Basta 

ter energia elétrica e um aparelho apropriado para recebimento do sinal que a 

televisão ou o rádio serão vistos e/ou escutados. 

A premissa da gratuidade talvez justifique o porquê de no Brasil esses dois 

veículos de comunicação serem os mais usados para entretenimento, em geral e 

para consumo de informação.  

                                                 
221 “Para se transmitir sons e imagens se faz uso deste espectro. Este uso, em território nacional, é 
estabelecido por concessão. Mas a posse é da União, e a determinação de como será usado é 
atribuição permanente da União.” Cf. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Nota SAJ nº 
855/2006. Brasília, 24 março 2006. Disponível em: 
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/download/506/499. Acesso em: 2 jun. 
2019. 
222 BRASIL. Lei nº 9.472/1997. “Art. 157. O espectro de radiofrequências é um recurso limitado, 
constituindo-se em bem público, administrado pela Agência.” 
223 LOPES, Vera Maria de Oliveira Nusdeo. O direito à informação e as concessões de rádio e 
televisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 149, 150.  
224 Essa consideração tem previsão legal (Lei Geral das Telecomunicações - Lei nº 9.472/1997): “Art. 
159. Na destinação de faixas de radiofrequência serão considerados o emprego racional e econômico 
do espectro, bem como as atribuições, distribuições e consignações existentes, objetivando evitar 
interferências prejudiciais. Parágrafo único. Considera-se interferência prejudicial qualquer emissão, 
irradiação ou indução que obstrua, degrade seriamente ou interrompa repetidamente a 
telecomunicação. Art. 160. A Agência regulará a utilização eficiente e adequada do espectro, 
podendo restringir o emprego de determinadas radiofrequências ou faixas, considerado o interesse 
público.”  
 225 BRASIL. Lei nº 4.117/1962: “Art. 6º Quanto aos fins a que se destinam, as telecomunicações 
assim se classificam: [...] d) serviço de radiodifusão, destinado a ser recebido direta e livremente pelo 
público em geral, compreendendo radiodifusão sonora e televisão. Decreto 52.795/63, ‘Art. 1º Os 
serviços de radiodifusão, compreendendo a transmissão de sons (radiodifusão sonora) e a 
transmissão de sons e imagens (televisão), a serem direta e livremente recebidas pelo público em 
geral, obedecerão aos preceitos da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, do Decreto nº 52.026, de 
20 de maio de 1963, deste Regulamento e das normas baixadas pelo Ministério das Comunicações, 
observando, quanto à outorga para execução desses serviços, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993.’” 
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De acordo com informações divulgadas pela Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua – PNAD Contínua 226 , em 2017, 96,8% dos domicílios 

brasileiros possuíam televisão, e esta proporção variou de 92,8% na Região Norte a 

97,9% na Região Sudeste.  

Em 2015, a Pesquisa Brasileira de Mídia realizada pela Secretaria de 

Comunicação Social (Secom) indicou que 95% dos entrevistados assistiam 

televisão; o rádio apareceu em segundo lugar como meio de comunicação mais 

usado pelos brasileiros. Em torno de 55% dos entrevistados diziam ouvir rádio.227  

Assim, para análise do financiamento das comunicações, o rádio e a 

televisão talvez sejam os dois meios de comunicação mais relevantes em sua 

análise. 

De acordo com o Ministério das Comunicações228, no ano de 2017, existiam 

em todo o Brasil 9.973 licenciados a executar os serviços de radiodifusão nas áreas 

educativa e comercial. Além disso, há 4.377 estações de rádios comunitárias 

outorgadas.  

Em 2018, os dados indicavam que das 10.386 outorgas de radiodifusão 

sonora, havia 3.889 rádios FM, 59 rádios operando em ondas curtas, 1.497 em 

ondas médias e 69 em ondas tropicais.229Entre as TVs comerciais, havia 13.692 

retransmissoras, 583 geradoras e 39 que transmitiam o sinal digital.230 Dados de 

                                                 
226  A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) representa a 
consolidação de dados de aproximadamente 168 mil domicílios que participaram da amostra da 
pesquisa ao longo dos quatro trimestres dos referidos anos. Para conhecer o inteiro teor do 
documento, consultar: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. PNAD 
Contínua. Características gerais dos domicílios e dos moradores 2017. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101566_informativo.pdf. Acesso em: 29 out. 2018. 
227 BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de 
mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. Brasília: Secom, 2014. 
Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-
qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf. Acesso em: 29 out. 2018.  
228  O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) é um órgão da 
Administração federal direta, criado em 12 de maio de 2016, com a Medida Provisória nº 726, 
convertida na Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016. A lei extinguiu o Ministério das 
Comunicações e transformou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).  
229 TELECO. Rádio no Brasil. 23.08.2019. Dispnível em: https://www.teleco.com.br/radio.asp. 
Acesso em: 10 nov. 2019. 
230 TELECO. TV aberta no Brasil. 23.08.2019. Dispnível em: https://www.teleco.com.br/tv.asp. 
Acesso em: 10 nov. 2019; 
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2012 indicavam que 46,80% da população brasileira estava coberta pela TV 

Digital.231 

A televisão educativa232 tem previsão legal no Decreto nº 52.795/1963, que 

regulamentou a Lei nº 4.117/1962 e definiu que a licitação para concessão de 

outorga para execução de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente 

educativos é dispensável.233  

O Decreto-Lei nº 236/1967, que complementou e modificou a Lei nº 

4.117/1962, delineou a execução desse serviço e definiu que a televisão educativa 

deve divulgar programas educacionais, mediante transmissão de aulas, 

conferências, palestras e debates, vedada a transmissão de qualquer propaganda, 

direta ou indiretamente, bem como o patrocínio dos programas transmitidos, mesmo 

que nenhuma propaganda seja feita por meio deles.234  

O Decreto-Lei em comento também definiu quem pode executar o serviço de 

televisão educativa: União, estados, municípios, universidades brasileiras 235  e 

fundações constituídas no Brasil, cujos estatutos não contrariem o Código Brasileiro 

de Telecomunicações (Lei nº 4.117/1962); portanto, também as TVs vinculadas à 

Administração Pública (TV Câmara, TV Justiça, TV Senado) e a própria Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC). 

Vale observar que as televisões educativas públicas possuem financiamento 

próprio (TV Câmara, TV Senado e EBC). As televisões educativas de financiamento 

                                                 
231  TELECO. TV digital no Brasil. Cronograma de implantação. 6.05.2012. Dispnível em: 
https://www.teleco.com.br/tvdigital_cobertura.asp. Acesso em: 10 nov. 2019. 
232  A finalidade educativa dos serviços transmissão de conteúdo não está restrita apenas às 
televisões educativas. A Lei nº 4.117/1962 impôs essa regra aos serviços de informação, 
divertimento, propaganda e publicidade de todas as empresas de radiodifusão (art. 38, “d”). A 
Constituição Federal, no artigo 221, inciso I, também priorizou o atendimento à finalidade educativa. 
Sobre o tema, ver: SGRIGNOLLI, Ruth. Liberdade de expressão e o regime jurídico da televisão e 
do rádio. Curitiba: CRV, 2017. 
233  BRASIL. Decreto nº 52.795/2011: “Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério das 
Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à 
formulação das propostas para a execução do serviço: § 1º É dispensável a licitação para outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.”      
234 BRASIL. Decreto-Lei nº 236/1967: “Art. 13. A televisão educativa se destinará à divulgação de 
programas educacionais, mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e debates. 
Parágrafo único. A televisão educativa não tem caráter comercial, sendo vedada a transmissão de 
qualquer propaganda, direta ou indiretamente, bem como o patrocínio dos programas transmitidos, 
mesmo que nenhuma propaganda seja feita através dos mesmos.” 
235  A Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU) possui publicações sobre diversos 
assuntos relacionados ao tema, merecendo destaque uma publicação de 2010 que traz informações 
sobre a TV universitária brasileira.  AGÊNCIA BRASILEIRA DE TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA. 
Publicações. Mapa da TV Universitária Brasileira – 2010. Disponível em: 
https://www.abtu.org.br/publicacoes. Acesso em: 30 jul. 2019. 
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privado236 (como a Fundação João Paulo II) podem receber doações, patrocínios e 

apoios.237  

As televisões universitárias dependem de verbas orçamentárias e algumas 

contam com verba de apoio cultural, embora o valor não ultrapasse o percentual de 

10% dos recursos utilizados para sua manutenção.238 

A EBC, criada pela Medida Provisória nº 398/2007, convertida na Lei nº 

11.652/2008, tem como fonte de financiamento contribuições feitas por empresas de 

telecomunicações, empresas de radiodifusão e outras previstas nessa mesma lei.239 

A EBC faz a gestão das empresas TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, 

TV Brasil Internacional, Rádios MEC AM e FM, além das rádios Nacional do Rio de 

Janeiro, Nacional AM e FM de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto 

Solimões. 

A previsão legal das TVs Câmara, Senado e Justiça está contida no artigo 

32 da Lei nº 12.485/2011240, que determinou que a prestadora de serviço de acesso 

condicionado deve, obrigatoriamente e sem ônus para o assinante, oferecer canais 

de programação de distribuição obrigatória para: (i) a Câmara dos Deputados e para 

o Senado Federal, para documentação dos seus trabalhos, especialmente a 

transmissão ao vivo das sessões; (ii) o Supremo Tribunal Federal, para divulgação 

                                                 
236  De acordo com o artigo 13 do Decreto-Lei nº 236/1967, a televisão educativa se destina à 
divulgação de programas educacionais, mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e 
debates. 
237  O assunto é tratado no Despacho da Presidência da República para acolher, em parte, o  
Parecer/MC/CONJUR/MBH/Nº 1929-1.01/2990, relativo ao Processo nº 00400.011531/2009-61, em 
que a Fundação Padre Anchieta questiona proibições à veiculação de publicidade por titulares de 
outorgas de serviços de radiodifusão educativa, nos termos do art.13 do Decreto-Lei nº 236, de 
28.2.1967. O conteúdo acolhido no Parecer do Ministério das Comunicações no sentido de: a) 
permitir à requerente a veiculação de conteúdos de caráter recreativo, informativo ou de divulgação 
desportiva considerados educativos, se neles estiverem presentes elementos instrutivos ou enfoques 
educativo-culturais identificados em sua apresentação; e b) reconhecer a licitude da veiculação de 
propaganda institucional e o apoio cultural, nos termos da Lei nº 11.652/2008. Cf. BRASIL. 
Presidência da República. Despacho da Presidente. Referência: Processo nº 00400.011531/2009-
61. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AGU/PRC-2009-10-22.htm. Acesso em: 15 
jul. 2019.  
238  RAMALHO, Alzimar. Mapa da TV universitária brasileira. Viçosa: Anadarco Editora & 
Comunicação, 2011, p. 51. Disponível em: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/44b0fc_d412f463b54b4b83b7cbf88b07785680.pdf. Acesso em: 31 jul. 
2019. 
239  BRASIL. Lei nº 11.652/2008: “Art. 32.  Fica instituída a Contribuição para o Fomento da 
Radiodifusão Pública, com o objetivo de propiciar meios para a melhoria dos serviços de radiodifusão 
pública e para a ampliação de sua penetração mediante a utilização de serviços de 
telecomunicações.  § 1º A Contribuição é devida pelas prestadoras dos serviços constantes do Anexo 
desta Lei, e o seu fato gerador é a prestação deles.” 
240 Previsto anteriormente no artigo 23, inciso I, da Lei do Cabo - Lei nº 8.977/1995. 
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dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça; (iii) o Poder 

Executivo, para ser utilizado como instrumento de universalização dos direitos à 

informação, à comunicação, à educação e à cultura, bem como dos outros direitos 

humanos e sociais; (iv) um canal reservado para a emissora oficial do Poder 

Executivo; (v) um canal educativo e cultural, organizado pelo governo federal e 

destinado ao desenvolvimento/aprimoramento do ensino a distância de alunos e 

capacitação de professores, assim como para transmissão de produções culturais e 

programas regionais, entre outros.241 

Os canais de programação de distribuição obrigatória também podem ser 

vistos em sinal aberto ou mesmo por meio da internet. Embora sejam um espaço 

para divulgação das ações do governo, tornando públicos os acontecimentos dentro 

de cada uma das atividades ali descritas, este não é o objetivo principal desses 

canais. 

A televisão pública existe como espaço garantidor da diversidade de 

conteúdo direcionado e aprofundado, independentemente de o seu conteúdo 

                                                 
241 BRASIL. Lei nº 12.485/2011: “Art. 32. A prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua 
área de prestação, independentemente de tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar 
disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes, em todos os pacotes 
ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória para as seguintes destinações: I - canais 
destinados à distribuição integral e simultânea, sem inserção de qualquer informação, do sinal aberto 
e não codificado, transmitido em tecnologia analógica pelas geradoras locais de radiodifusão de sons 
e imagens, em qualquer faixa de frequências, nos limites territoriais da área de cobertura da 
concessão; II - um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos seus 
trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; III - um canal reservado para o Senado 
Federal, para a documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das 
sessões; IV - um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos do Poder 
Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça; V - um canal reservado para a prestação de serviços 
de radiodifusão pública pelo Poder Executivo, a ser utilizado como instrumento de universalização 
dos direitos à informação, à comunicação, à educação e à cultura, bem como dos outros direitos 
humanos e sociais; VI - um canal reservado para a emissora oficial do Poder Executivo; VII - um 
canal educativo e cultural, organizado pelo Governo Federal e destinado para o desenvolvimento e 
aprimoramento, entre outros, do ensino a distância de alunos e capacitação de professores, assim 
como para a transmissão de produções culturais e programas regionais; VIII - um canal comunitário 
para utilização livre e compartilhada por entidades não governamentais e sem fins lucrativos; IX - um 
canal de cidadania, organizado pelo Governo Federal e destinado para a transmissão de 
programações das comunidades locais, para divulgação de atos, trabalhos, projetos, sessões e 
eventos dos poderes públicos federal, estadual e municipal; X - um canal legislativo 
municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas 
nos Municípios e da área de prestação do serviço e a Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou 
para uso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinado para a divulgação dos trabalhos 
parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões; XI - um canal universitário, 
reservado para o uso compartilhado entre as instituições de ensino superior localizadas no Município 
ou Municípios da área de prestação do serviço, devendo a reserva atender a seguinte ordem de 
precedência: a) universidades; b) centros universitários; c) demais instituições de ensino superior.” 
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interessar comercialmente ou não, como é o caso das televisões comerciais, que 

dependem do interesse do público para definir o conteúdo que vai ao ar.  

Predevello242, a respeito, explica: 

Os oligopólios da comunicação, que se constituem em setores de 
produção cultural dominados por um pequeno grupo de empresas, 
pela capacidade de capilaridade na abrangência e na disseminação 
de valores agregados, acabam instituindo um padrão tecno-estético 
considerado hegemônico, ou seja, um conjunto de valores culturais 
predominantes e reconhecidos como o perfil adequado ou mais 
amplamente aceito. Em contraponto, os conteúdos audiovisuais de 
padrão alternativo, que não possuem finalidade mercantil direta, 
relacionam-se a emissoras estatais e comunitárias, caracterizadas 
pela estrutura insuficiente para fazer frente à competição com as 
grandes emissoras. 

O tema sobre a televisão pública é polêmico. Alguns autores243 consideram 

que a televisão pública é aquela financiada pelo público, mediante pagamento de 

uma taxa, como é o caso da BBC inglesa. Se o financiamento vier dos cofres 

públicos, a emissora é estatal e se preza a atender finalidades do governo, com 

risco de interferência também no conteúdo. 

De qualquer forma, as estatísticas indicam que a televisão pública acabou 

por não atender às expectativas do público, de forma que a hegemonia neste setor é 

mantida pelas concessionárias de capital privado. 

Diferente das televisões públicas, dados como faturamento das emissoras 

comerciais e dados sobre audiência não são públicos.244  

                                                 
242 PREDEVELLO, Carine. Televisão universitária público-estatal no Brasil: origem e o contexto da 
convergência digital. In: 10º Encontro Nacional de História da Mídia, Universidade Federal de Porto 
Alegre, 2015. Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-
nacionais/10o-encontro-2015/gt-historia-da-midia-audiovisual-e-visual. Acesso em: 31 jul. 2019. 
243 Como é o caso de: LEAL FILHO, Laurindo. A televisão pública brasileira, um vazio histórico. 
[Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho “Economia Política e Políticas de Comunicação”]. In: 
XVI Encontro da Compós da UTP, Curitiba, PR, junho de 2007. Disponível em: 
http://www.compos.org.br/data/biblioteca_212.pdf. Acesso em: 31 jul. 2019; MAURÍCIO, Patrícia. 
Conflitos na TV digital brasileira. São Paulo: Ed. da PUC, 2012; MILANEZ, Liana. TV PÚBLICA: a 
desconstrução continuada. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação. In: XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Rio de Janeiro, RJ, 
4 a 7/9/2015. Disponível em: http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-3898-1.pdf. 
Acesso em: 31 jul. 2019. 
244 A Kantar Ibope Media vem indicando, semana a semana, os conteúdos mais vistos, em todos os 
canais abertos. No entanto, não há ainda informação consolidada. Essas planilhas encontram-se em: 
KANTAR. IBOPE.MEDIA. Audiência TV 15 Mercados. Disponível em: 
https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/dados-rankings/audiencia-tv-15-mercados/. Acesso em: 
29 out. 2018. 
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A análise da importância da televisão, da sua penetração como meio de 

comunicação e de valores movimentados por esse mercado será objeto de análise 

mais detalhada no capítulo seguinte deste trabalho.  

Por ora, é importante compreender o gosto do público e o veículo que ele 

usa para obter informação e entretenimento. 

As figuras seguintes, resultantes de pesquisa elaborada pelo Reuters 

Institute e pela Oxford University, intitulada Digital News Report, utilizam gráficos 

para mostrar os meios de notícia mais consumidos no Brasil. A metodologia adotada 

considerou apenas as áreas urbanas do Brasil. 

A próxima figura se refere às notícias mais consumidas, veiculadas nas 

mídias tradicionais. 

 
 

Figura 12 – Fontes de notícias mais acessadas no Brasil (TV, rádio e 
impressos) 

 
Fonte: Reuters Institute & Oxford University245 

 
 

                                                 
245  REUTERS INSTITUTO & OXFORD UNIVERSITY. Digital News Report. Top Brands. New 
Sources Last Week: Brazil - TV, radio, prints. Disponível em: 
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/brazil-2018/#fn-8099-1. Acesso em 26 out. 2018.  
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Como pode se observar, entre as opções de consumo da informação entre 

rádio, TV e veículos impressos, a Globo News é o meio mais usado pelo brasileiro 

para obter informações, seguida por Band News, Record News, Jornal do SBT e 

outros. 

O consumo de notícias online também passa pelo grupo Globo, conforme se 

verifica da figura apresentada a seguir  

 
Figura 13 – Fonte de notícia no Brasil (online) 

 
Fonte: Reuters Institute e Oxford University 246 

 
A percepção do consumidor em relação à marca pode definir a opção de 

consumo, não apenas do tipo de mídia, mas da marca da mídia consumida. Os 

slogans e a maneira como o veículo se apresenta para o público pode determinar o 

meio em que o veículo pretende atuar mais fortemente, desde o jornalismo, 

passando pelo esporte, ou mesmo pelo formato de show de calouros. O veículo usa 

a sua marca para se fazer conhecer perante o público.  

                                                 
246  REUTERS INSTITUTO & OXFORD UNIVERSITY. Digital News Report. Top Brands. New 
Sources Last Week: Brazil - TV, radio, prints. Disponível em: 
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/brazil-2018/#fn-8099-1. Acesso em: 26 out. 2018.  
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A figura seguinte apresenta as marcas de mídia de maior confiança do 

público. 

 
 

Figura 14 – Marcas de confiança 

 
Fonte: Reuters Institute e Oxford University247 

 
As pesquisas indicam que o modelo televisivo ainda está muito arraigado no 

hábito de consumo das pessoas (sua constância depende do hábito)248, tanto é 

assim que Facebook, Twitter e Snapchat buscam desenvolver um novo modelo de 

programação em vídeo, algo entre a TV convencional, o streaming e os serviços de 

vídeo on-demand (Net Now). 

Embora a importância das mídias sociais esteja crescendo, a TV 
linear continua no centro dos hábitos de entretenimento dos 
consumidores digitais. Além disso, a ‘addressable TV’ está ganhando 
força em alguns países, o que permite que os anunciantes de TV 
atinjam os espectadores da TV linear com base em dados 
geográficos, demográficos e de comportamento. Como boas 

                                                 
247  REUTERS INSTITUTO & OXFORD UNIVERSITY. Digital News Report. Top Brands. New 
Sources Last Week: Brazil - TV, radio, prints. Disponível em: 
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/brazil-2018/#fn-8099-1. Acesso em: 26 out. 2018.  
248 LIPPANN, Walter. Opinião pública. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 281. 
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‘produtoras de conteúdo’ e boas ‘vendedoras de propaganda’, as 
transmissoras já estabelecidas também podem ser boas parceiras.249 

Uma pesquisa da Offcom (órgão regulador britânico) revela comportamento 

idêntico entre os ingleses. 

Alterações na disponibilidade e uso dos serviços de comunicações 
levaram a alterações na disponibilidade e uso dos serviços de rádio e 
televisão. A transição para a TV digital começou em 2007 e foi 
concluída em 2012, e podemos ver o impacto disso na penetração de 
aparelhos de televisão digital; a propriedade familiar cresceu de 81% 
em 2007 para 95% em 2018. Após o lançamento do Netflix em 2012, 
seguido do Amazon Prime Video em 2014, as assinaturas de 
serviços de vídeo on-demand aumentaram de 14% em 2014 para 
39% em 2018. A indústria de rádio também experimentou mudanças 
ao longo deste período, com mais pessoas ouvindo através de uma 
plataforma digital em vez de analógica. Embora mais pessoas ainda 
ouçam através de frequência FM ou AM (70%), a diferença diminuiu 
consideravelmente ao longo do período: 64% das pessoas agora 
ouvem digitalmente. E no primeiro trimestre de 2018, pela primeira 
vez, a maioria das horas de escuta foi via plataformas digitais, 
incluindo DAB (Frequência de rádio digital) e via internet.250 

O que as pesquisas revelam é que, apesar do surgimento de “novas mídias” 

sobre as quais já se falou, a mídia tradicional, ou seja, rádio, televisão, ainda são os 

meios de comunicação mais confiáveis. Além disso, a televisão ainda está muito à 

frente dos demais veículos em termos de consumo.  

Tanto os serviços de rádio quanto os de televisão aberta comercial são 

relevantes em termos de movimentação financeira e como produto de exportação.251    

                                                 
249 Pesquisa realizada por KANTAR.IBOPE.MEDIA. As tendências das mídias sociais para 2018. 
p.16-19. Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/wp-
content/uploads/2018/01/tendance_social_media_PT.pdf. Acesso em: 8 ago. 2018. 
250  “Changes in availability and take-up of communications services have led to changes in the 
availability and take-up of television and radio services.  Digital TV switchover began in 2007 and was 
completed in 2012, and we can see the impact of this on the takeup of digital television sets; 
household ownership grew from 81% in 2007 to 95% in 2018.  After the launch of Netflix in 2012, 
followed by Amazon Prime Video in 2014, subscriptions to on-demand video services increased from 
14% of households in 2014 to 39% in 2018.21 The radio industry has also experienced changes over 
this period, with more people listening through a digital platform rather than analogue. Although more 
people still listen through FM or AM (70%), the gap has narrowed considerably over the period: 64% 
of people now listen digitally. And in Q1 2018, for the first time, the majority of listening hours were via 
digital platforms, including DAB and via the internet.” OFCOM. Communications Market Report 
2018. p. 25. Disponível em: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/117256/CMR-2018-
narrative-report.pdf. Acesso em: 8 ago. 2018.  Nota: DAB é a sigla para Digital Audio Broadcasting. 
251  Em 2016, o Grupo Globo esteve na 19ª posição entre os 30 maiores conglomerados de 
comunicação do mundo, de acordo com pesquisa da Zenith Top Thirty Global Media Owners: 
PENTEADO, Claudia. Ranking da Zenith revela 30 maiores grupos de mídia, 10 maio 2017. 
Disponível em: http://propmark.com.br/midia/ranking-da-zenith-revela-30-maiores-grupos-de-midia. 
Acesso em: 8 ago. 2019. No mesmo sentido: ZENITH.MEDIA. Top thirty global media owners 
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Uma pesquisa realizada pela Kantar Ibope Media252  sobre a compra de 

espaço publicitário no Brasil apurou que este setor movimentou o equivalente a R$ 

129,9 (cento e vinte nove bilhões e novecentos milhões) de reais nos principais 

mercados do país, no ano de 2016.253 Em 2017, movimentou aproximadamente 

R$134 (centro e trinta e quatro) bilhões de reais254. Em 2018 (ano de Copa do 

Mundo), o mercado movimentou R$147 (cento e quarenta e sete) bilhões em valores 

brutos. Esse montante correspondeu a 10,2% de variação positiva em relação ao 

ano anterior.255 

Entre os diversos meios, a TV (aberta, paga e merchandising) ainda é o 

principal destino das verbas destinadas à mídia, concentrando 71% do valor 

investido em compra de mídia, seguido respectivamente por jornal, digital (display + 

search), rádio, revista, OOH (Out of Home)256 e cinema. 

A TV aberta acumulou no período (2016) o equivalente a R$ 71,6 bilhões, a 

TV paga teve R$ 16,4 bilhões arrecadados. O merchandising, com R$ 7,9 bilhões, 

registrou o maior crescimento e indicou que a distribuição de verba publicitária ainda 

se dá de forma assimétrica entre os diversos meios. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
2017. 13.02.2017. Disponível em: https://www.zenithmedia.com/product/top-thirty-global-media-
owners-2017/. Acesso em: 8 ago. 2019. 
252 KANTAR.IBOPE MEDIA. Investimentos em mídia somam o equivalente a R$ 129,9 bilhões em 
2016. Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/investimentos-em-midia-somam-o-
equivalente-a-r-1299-bilhoes-em-2016/. Acesso em: 8 ago. 2018.  
253  KANTAR.IBOPE MEDIA. Estudo Retrospectiva & Perspectivas 2016, p. 7. Disponível em: 
https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/04/Estudo-Retrospectiva-e-Perspectiva-
2016_versao-paginas.pdf. Acesso em: 9 maio 2019. 
254  KANTAR.IBOPE MEDIA. Retrospectiva e Perspectivas 2017, p. 6. Disponível em: 
https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2018/04/Estudo-AdIntel_Retrospectiva-e-
Perspectiva-2017_PT_Final.pdf. Acesso em: 9 maio 2019.  
255  KANTAR.IBOPE MEDIA. Retrospectiva & Perspectivas 2018, p. 9. Disponível em: 
https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2019/05/retrospectiva_2018_FINAL.pdf. 
Acesso em: 9 maio 2019. 
256 A tradução literal é “fora de casa”, ou seja, é uma mídia criada para quem está em trânsito, ou 
parado no elevador ou no supermercado. Ela tem como objetivo fazer com que a propaganda fique 
gravada na cabeça do consumidor. O serviço não é regulado; portanto, não há definição legal para 
ele. Alguns sites especializados consideram que são mídia OOT, os outdoors, os backlight, como as 
propagandas de bares, com um luminoso coberto com papel translúcido, os backbus ou busdoor, 
como as propagandas fixadas na parte traseira dos ônibus. Essa mídia, quando digital, pode ser 
conhecida como DOOH, Digital Out of Home, como aquelas encontradas nas telas alocadas em 
supermercados, elevadores, taxis, transportes públicos, e que passam mensagens gravadas em meio 
eletrônico ou mesmo com uso da rede de wi-fi.   
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Figura 15 – Participação dos meios em 2018 

 
Fonte: Kantar Ibope Media – Advertising Intelligence257 

 

Outra informação relevante diz respeito às marcas que mais investiram em 

publicidade em 2018. Entre os dez maiores anunciantes, os quatro primeiros são do 

setor farmacêutico, tanto indústria quanto distribuidor. A pesquisa foi feita com base 

no monitoramento de 96 (noventa e seis) mil anunciantes, representando um total de 

138.220 (cento e trinta e oito mil e duzentas e vinte) marcas. 258 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
257  KANTAR.IBOPE MEDIA. Retrospectiva & Perspectivas 2018, p. 11. Disponível em: 
https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2019/05/retrospectiva_2018_FINAL.pdf. 
Acesso em: 9 maio 2019. 
258  KANTAR.IBOPE MEDIA. Retrospectiva & Perspectivas 2018, p. 11. Disponível em: 
https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2019/05/retrospectiva_2018_FINAL.pdf. 
Acesso em: 9 maio 2019. 
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Figura 16 – Marcas que mais investiram em mídia em 2018 

 
Fonte: Kantar Ibope Media – Advertising Intelligence259 

 

Embora a figura apresentada a seguir indique o ranking de marcas de 2017, 

com diferenças em relação aos anunciantes que mais investiram em 2017 e em 

2018, ele é interessante porque mostra a relação de marca, o valor investido e o 

veículo que recebeu mais investimento.  

As pesquisas feitas pelas agências de publicidades são importantes porque 

indicam a penetração do produto, a classe social, do público receptor, qual o veículo 

mais utilizado para conhecer o produto e assim por diante. Esse trabalho é um dos 

grandes diferenciais das agências e que correspondem a segredos industriais e 

comerciais do anunciante. Por isso seus resultados são sigilosos, pois são 

contratados pelos clientes para demandas específicas.260  

                                                 
259  KANTAR.IBOPE MEDIA. Retrospectiva & Perspectivas 2018, p. 11. Disponível em: 
https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2019/05/retrospectiva_2018_FINAL.pdf. 
Acesso em: 9 maio 2019. 
260 Durante a elaboração deste trabalho, o Instituto de Pesquisa Estratégica Locomotiva noticiou a 
publicação de um relatório com análises sobre o internauta brasileiro e indicou que a pesquisa 
mostrava perfis de consumo diversos daqueles revelados pelo IBGE e Cetic-Br. Não obstante a 
insistente solicitação da autora para desenvolvimento desta pesquisa, o Instituto negou acesso 
argumentando que “esse tipo de pesquisa é um material que nós comercializamos, então não 
podemos enviar os relatórios, ainda que seja para fins acadêmicos. Estão disponíveis apenas as 
informações divulgadas na mídia”. Diante disso, os dados utilizados foram obtidos de RIBEIRO, Igor. 
Publicidade não reflete maioria da internet brasileira, 6 de maio de 2019. Disponível em: 
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/05/06/publicidade-nao-reflete-maioria-da-
internet-brasileira.html. Acesso em: 9 maio 2019. 
, .   
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A análise conjunta da Figura 17, no tocante ao veículo em que o anunciante 

mais investiu e aquele mais usado, conforme as classes sociais, pode levar à 

conclusão de quais marcas atendem às classes A ou B ou C, D e E. A conclusão 

não é determinante, mas indica a relação entre os investimentos das marcas em 

determinados veículos de comunicação e o público que esses mesmos veículos 

atendem. 

  

Figura 17 – Maiores grupos empresariais anunciantes em 2017 e respectivos 

investimentos, por meio 

 

Fonte: Grupo de Mídia de São Paulo261 

 

Além do setor privado, a Administração Pública também se vale de espaços 

nas televisões comerciais para fazer propaganda de suas empresas, como a 

Petrobrás ou o Banco do Brasil (atuam em concorrência com agentes privados) ou 

os correios (que opera sob monopólio da constituição). 

A Secom define que “as ações publicitárias do Governo Federal devem 

priorizar o caráter educativo, informativo e de orientação social, valorizar a 

                                                 
261  GRUPO DE MÍDIA SÃO PAULO. Mídia Dados Brasil 2018, p. 84. Disponível em: 
https://www.gm.org.br/midia-dados-2018. Acesso em: 9 maio 2019. 
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diversidade étnica e cultural e reforçar atitudes que promovam o desenvolvimento 

humano, o respeito ao cidadão e ao meio ambiente”262. 

O Decreto nº 6.555/2008, que dispõe sobre ações de comunicação do Poder 

Executivo federal, classificou as espécies de publicidade como publicidade de 

utilidade pública, publicidade institucional, publicidade mercadológica e publicidade 

legal.263  

A Instrução Normativa nº 02, de 20/0/2018, da Secom (que disciplina a 

publicidade dos órgãos federais) definiu cada espécie de publicidade:    

a) publicidade institucional: destina-se a divulgar atos, ações, 
programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo federal, com o objetivo de 
atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as 
instituições públicas, de estimular a participação da sociedade no 
debate, no controle e na formulação de políticas públicas e de 
promover o Brasil no exterior; 
b) publicidade de utilidade pública: destina-se a divulgar temas de 
interesse social e apresenta comando de ação objetivo, claro e de 
fácil entendimento, com o objetivo de informar, educar, orientar, 
mobilizar, prevenir ou alertar a população para a adoção de 
comportamentos que gerem benefícios individuais e/ou coletivos; 
c) publicidade mercadológica: destina-se a alavancar vendas ou 
promover produtos e serviços no mercado; e 
d) publicidade legal: destina-se à divulgação de balanços, atas, 
editais, decisões, avisos e de outras informações dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo federal, com o objetivo de atender a 
prescrições legais.264 

O site do Portal da Transparência 265  (vinculado ao Ministério da 

Transparência e à Controladoria Geral da União) mantém uma página dedicada aos 

gastos do governo com publicidade de utilidade pública. Os anos abrangidos pela 

                                                 
262 BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial da Comunicação Social. Publicidade. 
Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade. Acesso em: 31 jul. 2019. 
263 BRASIL. Decreto nº 6.555/2008: “Art. 3º As ações de comunicação do Poder Executivo Federal 
compreendem as áreas de: [...] V - Publicidade, que se classifica em: a) publicidade de utilidade 
pública; b) publicidade institucional; c) publicidade mercadológica; e d) publicidade legal”. Todos com 
redação dada pelo Decreto nº 7.379, de 2010.” 
264  Artigo 3º da Instrução Normativa nº 02 de 20/04/2018 da Secom. BRASIL. Presidência da 
República. Secretaria Especial da Comunicação Social. Instrução Normativa nº 2, de 20 de abril de 
2018. Disciplina a publicidade dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal e dá orientações 
complementares. Disponível em: http://www.secom.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao/arquivos-
de-instrucoes-normativas/in2-secom-20-04-2018.pdf. Acesso em: 1º ago. 2018. 
265  BRASIL. Controladoria Geral da União. Portal da Transparência. Publicidade de Utilidade 
Pública. Disponível em: http://transparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/4641-publicidade-de-
utilidade-publica. Acesso em: 2 ago. 2019. 
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informação vão de 2015 a 2019 e ali são indicados os valores gastos com esse tipo 

de publicidade: ano a ano, maiores executores e maiores beneficiados da ação.266. 

A figura seguinte indica a previsão orçamentária de gastos, o valor 

efetivamente despendido e quanto representou no orçamento geral.   

 

Figura 18 – Comparativo anual de gastos públicos federais com publicidade 

de utilidade pública 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Valores em milhões. 

 

O Ministério da Saúde é o órgão governamental que mais demanda 

execução da publicidade de utilidade pública. Os maiores beneficiários são as 

agências de publicidade. A agência mais demandada em 2015 e em 2017 foi a 

CALIA/Y2 Propaganda e Marketing Ltda. Em 2016, foi a PROPEG Comunicação 

S.A. e nos anos 2018 e 2019 a mais favorecida foi a empresa FIELDS 

Comunicação.  

O primeiro ano que um grupo de mídia apareceu entre os dez maiores 

beneficiados com as ações de mídia foi 2019, conforme se verifica na seguinte 

figura: 

 

 

 

                                                 
266 A fim de compreender melhor os valores gastos em ações publicitárias, é importante destacar que 
o orçamento das receitas do governo federal para 2019 é de R$ 3.261.331.118.216,00 (três trilhões, 
duzentos e sessenta e um bilhões, trezentos e trinta e um milhões, cento e dezoito mil e duzentos e 
dezesseis reais) e as despesas estão na ordem de R$ 3.191.909.603.345,53 (três trilhões, cento e 
noventa e um bilhões, novecentos e nove milhões, seiscentos e três mil, trezentos e quarenta e cinco 
reais e cinquenta e três centavos). Conforme BRASIL. Controladoria Geral da União. Portal da 
Transparência. Orçamento anual. Disponível em: http://transparencia.gov.br/orcamento. Acesso em: 
2 ago. 2019. 
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Figura 19 – Execução da despesa na ação orçamentária de publicidade do 
governo federal em 2019 

 

Fonte: Portal da Transparência267 

 

O meio mais usado para divulgação de mensagens publicitárias do governo 

é a televisão, nesse caso, as mensagens publicitárias que não estão englobadas 

pela publicidade de utilidade pública, conforme demonstrado na Figura 20 (os 

valores gastos, por meio, podem ser encontrados no Anexo A). Os órgãos da União 

que mais demandaram esse serviço podem ser conhecidos, com maior detalhe, no 

Anexo B deste trabalho. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
267  BRASIL. Controladoria Geral da União. Portal da Transparência. Publicidade de Utilidade 
Pública. Disponível em: http://transparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/4641-publicidade-de-
utilidade-publica?ano=2019#. Acesso em: 2 ago. 2019. 
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Figura 20 – Gastos do governo com publicidade, por meio268 

 
Fonte: Poder 360269 

                                 

É interessante notar que os investimentos do governo federal em 

publicidade, apesar de expressivos, diminuíram muito nos últimos anos. A 

informação é esparsa e de difícil compilação, mas é possível conhecer os dados 

existentes devido à obrigatoriedade de publicação oficial dos valores.  

Embora a justificativa usada pelo governo, de que a divisão do dinheiro 

atende a critérios de “mídia técnica” (emissoras recebem investimento publicitário 

proporcionalmente ao público que atingem), os indicativos numéricos destoam: a 

mídia televisiva é a mais usada para propagandas do governo e, entre elas, a Globo 

ficou com 33% dos valores recebidos em 2016, contando com uma audiência de 

13,4% (conforme se pode identificar no Anexo C).  

Todas as 5 maiores emissoras de TV abertas do país tiveram 
reduções no valor da publicidade federal. O total pago às 5 empresas 
em 2016 foi de R$ 689,5 milhões – queda de 28,7%. 
Proporcionalmente, a maior redução foi da Rede TV – queda de 

                                                 
268  As informações sobre propaganda da União eram coletadas e organizadas pelo Instituto de 
Acompanhamento da Publicidade (IAP), mas o financiamento do Instituto foi encerrado e ele teria 
sido absorvido pela Secretaria de Comunicação Social do Governo (Secom) – não há qualquer 
informação disponível no site oficial. Para conhecer o gasto do governo com publicidade (ou outras 
informações), é preciso acessar o Portal da Transparência e indicar o CNPJ da empresa pesquisada. 
Cf. BRASIL. Controladoria Geral da União. Portal da Transparência. Disponível em:  
http://transparencia.gov.br/?minifiedPath=%2Fminified&projectVersion=1.9.0. Acesso em: 3 ago. 
2019. O Poder 360 e o jornalista Fenando Rodrigues compilam, de forma sistemática e organizada, 
essas informações. PODER.360. União gasta R$1,5 bi com propaganda em 2016; estatais puxam 
queda de 27%. Disponível em: https://www.poder360.com.br/midia/uniao-gasta-r-15-bi-com-
propaganda-em-2016-estatais-puxam-queda-de-27/. Acesso em: 3 ago. 2019.  
269 PODER.360. União gasta R$1,5 bi com propaganda em 2016; estatais puxam queda de 27%. 
Disponível em: https://www.poder360.com.br/midia/uniao-gasta-r-15-bi-com-propaganda-em-2016-
estatais-puxam-queda-de-27/. Acesso em: 3 ago. 2019.  
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54,7% - recebeu R$ 17,2 milhões contra R$ 38 milhões faturados em 
2015. Mas a emissora é também a menor entre as 5 principais. Teve 
média diária de 0,5 ponto de audiência, segundo o Ibope. O SBT, 2º 
colocado em audiência (5,48 pontos), recebeu R$ 100 milhões do 
governo federal. Menos do que a Record, que ganhou R$ 169 
milhões e teve média de 5,05 pontos de audiência. A Band, com 
média de 1,5 ponto de audiência, recebeu R$ 78 milhões.270  

Portanto, pelo que se pode apurar com base nos números relativos a 

faturamento ou mesmo gastos com publicidade, existe um desequilíbrio de forças 

entre os players que garantem a diversidade na promoção de conteúdo. 

Conforme se verá adiante, as agências de publicidade são fundamentais 

nesse mercado de financiamento de veículos de comunicação, pois são 

responsáveis por agenciar o investimento publicitário do anunciante e escolher o 

veículo de comunicação.  

Por ora, cumpre dizer que o uso de mídia tradicional, principalmente o rádio 

e a televisão comerciais abertos, ainda é relevante como forma de acesso à 

informação, à cultura, à arte e ao lazer, seja pela sua natureza das imagens e de 

som, ou mesmo pelo seu alcance e o custo de acesso, o rádio e a televisão são, 

efetivamente, veículos de comunicação de massa, pois alcançam, em frequência 

diária, ou próxima disso, a totalidade da população. 

 

2.2 AS ESPECIFICIDADES DO TWO SIDED MARKET 

 

O mercado pode ser considerado o lugar onde os vendedores vendem seus 

bens e serviços e os consumidores os compram, ou seja, é o ambiente onde as 

relações comerciais acontecem. 

Normalmente, o mercado envolve dois agentes (comprador e vendedor) cuja 

relação resulta em variações de preço. Se a competição no mercado é perfeita, o 

preço tende a se manter o menor possível; na competição imperfeita, o preço tende 

                                                 
270  Conforme dito anteriormente, as informações sobre propaganda da União eram coletadas e 
organizadas pelo Instituto de Acompanhamento da Publicidade (IAP), mas o financiamento do 
Instituto foi encerrado e ele teria sido absorvido pela Secretaria de Comunicação Social do Governo 
(Secom) – não há qualquer informação disponível no site oficial. O Poder 360 e o jornalista Fenando 
Rodrigues compilam, de forma sistemática e organizada, essas informações. PODER.360. Mídia 
tradicional encolhe na publicidade estatal; “Veja” dobra em 2016. Disponível em: 
https://www.poder360.com.br/midia/midia-tradicional-encolhe-na-publicidade-estatal-veja-dobra-em-
2016/. Acesso em: 3 ago. 2019. 



100 

 

a ser maior (monopólio e oligopólio) ou menor (monopsônio e oligopsônio) do que o 

praticado no mercado, conforme se verá em capítulo à frente.  

Mas, em muitos mercados importantes, o foco deixa de ser o nível de preço 

para se transferir para a estrutura de preços, ou seja, qual segmento do mercado 

deve pagar mais e qual deve ser subsidiado. É o caso em que o produto ou serviço, 

para existir, “precisa ser comprado (ou visto, usado, ouvido) por dois ou mais 

segmentos simultaneamente”271. 

Filistrucchi define o mercado de dois lados 272, como um mercado em que 

uma empresa atua como plataforma e vende dois produtos ou serviços diferentes 

para dois grupos de consumidores, embora reconheça que a demanda de um grupo 

de clientes depende da demanda do outro grupo e, possivelmente, vice-versa. 

Para Rochet e Tirolet, as plataformas de múltiplos lados podem ser 

diferenciais entre plataformas transacionais (transaction platforms) e plataformas 

não transacionais (non-transaction platforms).273 Plataformas transacionais seriam 

os intermediários cujo objetivo é propiciar transações entre os dois lados do 

mercado que desejam fazer negócios. Para essa ponte acontecer, é preciso que 

haja, necessariamente, dois lados. As bandeiras de cartão de crédito podem ser um 

exemplo de uma ponte entre vendedor e consumidor que viabiliza a transação 

mediante a cobrança de comissões. Por sua vez, há também plataformas não 

transacionais. Nesse modelo, a transação entre os lados não é o objetivo principal 

para a plataforma e a existência de um dos lados não põe em risco a plataforma. 

Essas plataformas proveem conteúdo para alguns usuários e audiência para outros. 

Exemplos de plataformas não transacionais são os mercados de mídias tradicionais 

– como jornais e televisão –, que conectam seus consumidores de conteúdo com 

anunciantes. Mais importante que definir as categorias das plataformas é considerar 

                                                 
271 PAIXÃO, Ricardo F.; D’ALVARENGA, Marcelo C. R. Deschamps; SILVEIRA, José Augusto G. da. 
Mercado de dois lados. São Paulo, FGV - Finanças, v. 5, n. 1, p. 25-29, fev./abril 2006. Disponível 
em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/viewFile/34365/33163. Acesso em: 
29 out. 2018. 
272 No original: “[…] two-sided market is a market in which a firm act as a platform and sells two 
different products or services to two groups of consumers, while recognizing that the demand from 
one group of customers depends on the demand from the other group and, possibly, vice versa”. 
FILISTRUCCHI, Lapo. Market definition in multi-sided markets. In:  127th meeting of OECD 
Competition Committee, Item 8. On 21-23. June, 2017. Disponível em: 
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)27/FINAL/en/pdf. Acesso em: 12 set. 2019. 
273 ROCHET, Jean-Charles ; TIROLE, Jean. Two-sided markets: a progress report. RAND Journal of 
economics, 37(3): 645-667 (2006). Disponível em: https://web.mit.edu/14.271/www/rochet_tirole.pdf. 
Acesso em: 12 set. 2019.   
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a natureza e a força dos efeitos da inter-relação entre os diferentes lados ou entre 

diferentes mercados274, conforme se verá adiante. 

No mercado de comunicação, existem três atores definidos: a agência, o 

anunciante e o veículo.275 A relação entre eles se estabelece mediante determinadas 

premissas.  

A planificação das veiculações é chamada de “plano de mídia” e cuida de 

estipular quais os veículos mais adequados para determinada mensagem 

publicitária, qual a quantidade de veiculações, quais datas e outras características 

relevantes.  

A compra dos direitos de exibição das mensagens publicitárias nos diversos 

veículos é chamada “compra de mídia”.  

Tanto a planificação de mídia quanto a compra de mídia são realizadas por 

agências de publicidade276, que recebem mandato dos anunciantes para negociar 

com os veículos a referida compra, de modo que há uma dependência do veículo a 

esse ciclo econômico. 

Portanto, o veículo de comunicação é capturado pelo pagamento da verba 

publicitária e por outras práticas do mercado. 

Battaggion e Vaglio277 entendem que no two sided market o veículo gera 

externalidades na interação entre anunciantes e audiência, pois se o público se 

interessa pelo conteúdo, há espaço para massivo investimento em publicidade e, 

com isso, há aumento de receita do veículo: 

Um mercado de mídia representa um exemplo idiossincrático de um 
mercado de dois lados [...]. Basicamente, a ideia é que exista uma 
plataforma levando a bordo dois lados opostos do mercado, ou seja, 
o público e as fontes, onde um lado do mercado, diga a emissora, o 
jornal ou a revista, tem como objetivo vender espaço publicitário aos 
anunciantes (ou agências de publicidade) ao mesmo tempo que 
transmitem conteúdo para o público. O recurso principal na 

                                                 
274  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Rethinking 
antitrust tools for multi-sided platforms 2018, p. 22. Disponível em: 
https://www.oecd.org/daf/competition/Rethinking-antitrust-tools-for-multi-sided-platforms-2018.pdf. 
Acesso em: 12 set. 2019. 
275 Existem outros atores como, por exemplo, os fornecedores de bens e serviços que trabalham 
diretamente com a agência de propaganda. No entanto, para o escopo deste deste trabalho, a 
relação entre agência, anunciante e veículo é a que deverá ser analisada com vistas a bem 
compreender o risco envolvido para a liberdade de expressão. 
276 No mercado brasileiro, também existem os chamados bureaux de mídia, que funcionam como 
agentes com elevado poder econômico, atuando exclusivamente para captar espaço de publicidade 
no mercado de atacado e então vender no varejo. 
277 BATTAGGION, Maria Rosa; VAGLIO, Alessandro. Media markets: an economic perspective, p. 9. 
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configuração frente e verso é que a plataforma gera externalidades 
de rede na interação entre os anunciantes e o público. De fato, se um 
grande público gostar do conteúdo, haverá muito espaço para 
propagandas e, assim, um crescimento relevante nas receitas da 
plataforma. Portanto, essas externalidades de rede afetam tanto o 
acesso quanto os preços de uso da plataforma, bem como a 
estrutura das emissoras, jornais e estações de rádio.278 

Rochet e Tirole entendem o mercado como de dois lados quando “a  

plataforma pode afetar o volume de transações por meio da cobrança maior a um 

lado do mercado e da redução do preço pago pelo outro lado na mesma medida; em 

outras palavras, a estrutura de preços importa e as plataformas devem concebê-la 

de forma a trazer ambos os lados a bordo”279. 

Três são os elementos caracterizadores do mercado de dois lados280: (i) há 

dois grupos de consumidores distintos que dependem um do outro e usam a 

plataforma para intermediar a relação. Essa plataforma oferece o serviço a esses 

dois consumidores (que no caso do veículo de comunicação, são a audiência e o 

anunciante); (ii) existem externalidades indiretas entre os consumidores, ou seja, o 

valor que um dos consumidores dá à plataforma é diretamente proporcional ao valor 

que o outro grupo de consumidores dá a essa mesma plataforma (assim, quanto 

maior a audiência do veículo, maior o número de anunciantes direcionados para 

esse veículo); e (iii) há ausência de neutralidade na estrutura de preço. A estrutura 

de preço da plataforma impacta o número de transações: a plataforma pode cobrar 

mais de um lado do mercado, reduzindo o preço para, pelo outro lado (no caso dos 

                                                 
278 No original: “A media market represents an idiosyncratic example of a two-sided market […]. 
Basically, the idea is that there exists a platform taking on board two opposing sides of the market, 
namely the audience and the sources, where one side of the market, say the broadcaster, the 
newspaper or the review aims to sell advertising space to advertisers (or advertising agencies) while 
simultaneously conveying content to the audience. The key feature in the two-sided setup is that the 
platform generates network externalities in the interaction between advertisers and the audience. In 
fact, if a large audience likes the content, there will be a great deal of room for advertisements and, 
thus, a relevant growth in the platform revenues. Therefore, these network externalities a⁄ect both the 
access and use prices of the platform as well as the structure of broadcasters, newspapers and radio 
stations.” BATTAGGION, Maria Rosa; VAGLIO, Alessandro. Media markets: an economic 
perspective, p. 9.   
279  No original: “A market is two-sided if the plataform can affect the volume of transactions by 
charging more to one side of the market and reducing the price paid by the other side by an equal 
amount; in other words, the price structure matters, and platforms must design it as so to bring both 
sides on board”. ROCHET, Jean-Charles; TIROLE, Jean. Two-sided markets: a progress report. 
RAND Journal of economics, 37(3): 645-667 (2006). Disponível em: 
https://web.mit.edu/14.271/www/rochet_tirole.pdf. Acesso em: 12 set. 2019.   
280 O mercado de dois lados, two sided market, também pode caracterizar-se como um mercado de 
múltiplos lados, chamado de multi-sided plataforms. 
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veículos, podem praticar preços diferentes entre si para conseguir mais anúncios, 

sendo que essa atividade é intermediada pela agência de publicidade).281 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)282, no processo de 

análise de suposta conduta anticompetitiva praticada pelo Google contra o 

Bondfaro283, avaliou o two sided market (no caso multi-sided plataform) e definiu 

que, neste tipo de mercado, a análise do mercado relevante deve ser feita 

considerando todos os lados envolvidos e devem ser consideradas todas as 

restrições que cada lado impõe a um aumento de preço no outro lado, o que vai ao 

encontro das orientações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE).284  

Assim, na avaliação do mercado de dois lados, com suas complexidades, a 

análise mais importante ao considerar o seu pleno funcionamento é a 

interdependência entre os lados envolvidos, bem como os produtos e os serviços 

                                                 
281 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Two-sided markets. 
2009. Disponível em: http://www.oecd.org/daf/competition/44445730.pdf. Acesso em: 13 set. 2019. 
No original: “A two-sided platform is characterized by three elements. The first element is that there 
are two distinct groups of consumers who need each other in some way and who rely on the platform 
to intermediate transactions between them. A two-sided platform provides goods or services 
simultaneously to these two groups. The second element is the existence of indirect externalities 
across groups of consumers. That means that the value that a customer on one side realizes from the 
platform increases with the number of customers on the other side. For example, a search platform is 
more valuable to advertisers if it is more likely that it will reach a larger number of potential buyers. At 
the same time, it is more valuable to potential buyers if the platform has more advertisers because that 
makes it more likely that a buyer will see a relevant advertisement. The third element is non-neutrality 
of the price structure, i.e., the price structure of the platform affects the level of transactions. The price 
structure is the way prices are distributed between consumers on the two sides of the market. The 
platform can affect the volume of transactions by charging more to one side of the market and 
reducing the price paid by the other side by an equal amount. Since the price structure matters, the 
platform must design it so as to induce both sides to join the platform.” Tradução contida em: 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. CADE. Nota Técnica nº 
15/2018/CGAA2/SGA1/SG/CADE. Processo nº 08012.010483/2011-94. Disponível em: 
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWea
YicbuRZEFhBt-
n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOBwJuCNj4l75LGYGmkxvGGA3KsZ7gMbeOyJAUp4rJ9vx9C3faktSMw8
hSoMgRRVdtQJwj7ACtjy7bWKuQ92ZDz#_ftn13. Acesso em: 12 set. 2019. 
282 Entidade responsável por disseminar a cultura da livre concorrência, analisar e aprovar ou não os 
atos de concentração econômica, investigar condutas prejudiciais à livre concorrência e, quando 
necessário, aplicar sanções aos infratores, nos termos da Lei nº 12.529/2011.  
283  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. CADE. Nota Técnica nº 
15/2018/CGAA2/SGA1/SG/CADE. Processo nº 08012.010483/2011-94. Disponível em: 
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWea
YicbuRZEFhBt-
n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOBwJuCNj4l75LGYGmkxvGGA3KsZ7gMbeOyJAUp4rJ9vx9C3faktSMw8
hSoMgRRVdtQJwj7ACtjy7bWKuQ92ZDz#_ftn13. Acesso em: 12 set. 2019. 
284  ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Rethinking 
antitrust tools for multi-sided platforms 2018, p. 22. Disponível em: 
https://www.oecd.org/daf/competition/Rethinking-antitrust-tools-for-multi-sided-platforms-2018.pdf. 
Acesso em: 12 set. 2019. 
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fornecidos para cada grupo.285 Uma análise tradicional, considerando o mercado de 

um lado, excluiria ao menos um dos players e impactaria na análise da conduta que 

pode constituir infração à ordem econômica.  

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA VENDA DE EYE BALL 

 

Portais, redes de TV e jornais competem por anunciantes e por eye balls.286 

Eye ball significa, literalmente, o olho. Não é à toa que os símbolos das emissoras 

de televisão (ou de seus grupos) são marcas parecidas entre si e parecidas com o 

sentido mais capturado pela televisão, que é a visão. 

A venda de eye ball é a venda da atenção do telespectador; este é o 

elemento determinante para definir o plano de mídia.  

Como o modelo de negócio dos meios de comunicação é baseado na 

exibição e no consumo de conteúdos pelo telespectador (de forma livre, como 

televisão aberta e rádio; ou paga, como os canais por assinatura), tal negócio se 

remunera pela publicidade vinculada ao conteúdo. No fim, a atenção do consumidor 

é a verdadeira moeda envolvida no negócio, considerada por Sunstein como uma 

das mais importantes commodities287 . É na atenção do consumidor que está o 

interesse do anunciante, que paga para mostrar o seu produto ao telespectador. 

Davenport e Beck 288  definem atenção como o envolvimento mental 

concentrado de uma certa informação. Do que quer que entre no campo de 

percepção, apenas um objeto receberá atenção e então, decidir-se-á quanto à ação 

pertinente.  

De acordo com os autores citados, a atenção pode ser associada, dois a 

dois, em seis tipos opostos de atenção, que são, de forma sucinta:  

                                                 
285  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. CADE. Nota Técnica nº 
15/2018/CGAA2/SGA1/SG/CADE. Processo nº 08012.010483/2011-94. Disponível em: 
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWea
YicbuRZEFhBt-
n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOBwJuCNj4l75LGYGmkxvGGA3KsZ7gMbeOyJAUp4rJ9vx9C3faktSMw8
hSoMgRRVdtQJwj7ACtjy7bWKuQ92ZDz#_ftn13. Acesso em: 12 set. 2019. 
286 No original: “Portals, TV networks and newspapers compete for advertisers as well as “eyeballs”. 
ROCHET, Jean-Charles; TIROLE, Jean. Two-sided markets: a progress report. RAND Journal of 
economics, 37(3): 645-667 (2006), p. 2. Disponível em: 
https://web.mit.edu/14.271/www/rochet_tirole.pdf. Acesso em: 12 set. 2019. 
287 SUSTEIN, Cass. Republic. New Jersey: Princiton University Press, 2017, p. 229. No original: “I 
have emphasized that one of the most important of all commodities is people´s attention.”  
288 DAVENPORT, Thomas H.; BECK, John C. A economia da atenção. Rio de Janeiro: Campus, 
2001, p. 69. 
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(i) Cativa e voluntária: essa é a categoria da opção. A voluntária é 
volitiva, tem a ver com o interesse. A curiosidade aguçada pela 
propaganda de televisão. A cativa é a atenção obrigatória, como 
atenção dada a uma propaganda de cinema, que passa, 
necessariamente antes do filme. 
(ii) A aversiva e atrativa: tem a ver com motivação, prêmio e castigo. 
Aversiva é a publicidade que traz uma mensagem negativa no seu 
bojo. Atrativa é a publicidade que retrata o que é bom, belo, 
grandioso.  
(iii) Frente e fundo da mente: a atenção da frente é aquela explicita e 
consciente. O fundo da mente capta outros dados do ambiente que 
podem emergir, mas de forma inconsciente.289   

A figura seguinte mostra os tipos opostos de atenção mencionados por 

Davenport e Beck.   

 
Figura 21 – Pares de oposições: tipos de atenção 

 
Fonte: Elaborado pela autora290 

 

Embora a capacidade de processamento do cérebro seja surpreendente, é 

interessante notar que a captação da atenção vai além do aproveitamento.  

A capacidade de execução de atividade é limitada, o que, por consequência, 

limita a capacidade de concentração. Como resultado disso, a mais importante 

função da atenção não é absorver, mas selecionar a informação mais importante.291 

                                                 
289 DAVENPORT, Thomas H.; BECK, John C. A economia da atenção, p. 69. 
290 Com base na figura de DAVENPORT, Thomas H.; BECK, John C. A economia da atenção, p. 27. 
291 DAVENPORT, Thomas H.; BECK, John C. A economia da atenção, p. 69. 
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Com base nisso, defendem DAVENPORT e BECK, a atenção será 

direcionada, primordialmente, para coisas que contribuam para a sobrevivência e a 

proliferação da espécie.292 

Tudo isso coincide com o que os publicitários experientes sempre 
intuíram quanto às melhores maneiras de captar a atenção humana: 
não pense logicamente, pense biologicamente. É possível prever 
com alguma exatidão os padrões da atenção humana, estimando 
onde determinada informação se enquadra na hierarquia de 
necessidades de Maslow. Qualquer coisa que permita ao ser 
humano primitivo evitar o perigo, viver mais tempo e ter mais filhos, e 
que também garanta a sobrevivência desses filhos, até que sejam 
capazes de reproduzir, passará pelo gargalo da atenção, 
empurrando para fora da esfera de consciência informações menos 
cruciais.293   

Talvez esteja explicado aí o fascínio pela catástrofe e pela morte. É que o 

foco da atenção intensa pode ser justificado como a tentativa de aprender a evitar 

infortúnio semelhante ao de acontecimentos trágico. E, nesse caso, o interesse do 

telespectador por conteúdos que revelem violência pode ser mais uma questão de 

sobrevivência que propriamente a “síndrome mundial da malvadez”, indicada por 

McCombs e abordada no primeiro capítulo deste trabalho294.  

A captação dos sentidos é de fundamental importância para o negócio 

publicitário, já que o seu papel é convencer o consumidor a comprar o produto ou o 

serviço disponibilizado no mercado. 

Adler e Firestone concebem a publicidade como “instituição especialmente 

interessante à luz da competição sempre crescente por atenção e constitui uma das 

características visíveis e, portanto, uma das mais típicas – de uma sociedade 

capitalista”295. 

                                                 
292 DAVENPORT, Thomas H.; BECK, John C. A economia da atenção, p. 72. 
293 DAVENPORT, Thomas H.; BECK, John C. A economia da atenção, p. 74. A pirâmide de Maslow 
é conhecida como a pirâmide das necessidades; na sua base estão as necessidades fisiológicas (de 
sobrevivência e de reprodução), seguida da necessidade de segurança, da necessidade de 
associação e de amor, até chegar na transcendência. Nesse caso, em todas as gradações da 
pirâmide, os autores destacam a atenção aversiva e a atenção atrativa. 
294 O tema foi tratado na seção 1.3, ao referir-se ao caso Aida Curi, no programa Linha Direta, em 
referência feita à MCCOMBS, Maxwell. Teoria da Agenda – a mídia e a opinião pública, p. 53. 
295 ADLER, Richard P.; FIRESTONE, Charles M. A conquista da atenção: a publicidade e as novas 
formas de comunicação.  São Paulo: Nobel, 2002, p. 20. 
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Davenport e Beck296 chamam atenção para o fato de os setores de rádio e 

de televisão terem sido os primeiros a medir a atenção das pessoas, justificado pelo 

alto custo do anúncio nestas mídias. 

Assim, o primeiro monitoramento da atenção foi feito por meio de diários, ou 

seja, famílias selecionadas por amostragem e empresas como Nielsen Media 

Research registravam todo conteúdo assistido. O paging foi usado nesse processo 

de medição de forma que a pessoa era chamada a indicar, em intervalos aleatórios 

e por meio do pager, o alvo de atenção naquele instante.  

O salto na medição da atenção ocorreu com a tecnologia de metering, um 

dispositivo concebido por Nielsen. O dispositivo eletrônico meter passou a ser 

acoplado aos televisores das famílias, possibilitando registrar quando e em qual 

canal de televisão essas pessoas estavam sintonizadas. Os dados, que passaram a 

ser obtidos eletronicamente, são enviados a uma central para processamento e 

posteriormente são vendidos a emissoras e anunciantes. 

No Brasil, quem exerce a atividade de monitoramento da atenção é a Kantar 

Ibope, por meio do aparelho Peoplemeter.297  

As casas que fazem parte da amostra (escolhidas estatisticamente, 

considerando níveis socioeconômicos que preencham os critérios de 

representatividade298) possuem um aparelho em cada um de seus televisores e, por 

meio de um controle remoto, elas também identificam as pessoas da casa – pai, 

mãe, filho, avós – que estão assistindo ao programa naquele determinado momento. 

Os domicílios são escolhidos mediante sorteio e os envolvidos assinam um contrato 

de sigilo. 

A tecnologia conhecida como Fingerprint (identificação de conteúdo por meio 

de áudio) possibilita o reconhecimento do programa que está sendo assistido. Os 

dados colhidos são aferidos e entregues aos clientes da empresa, que pode 

acompanhar em tempo real. 

                                                 
296 DAVENPOR, Thomas H.; BECK, John C. A economia da atenção, p. 41-43. 
297 Cf. MAGALHÃES, Thiago. Como funciona a medição de audiência de TV? Kantar.Brasil.Insights, 
4.01.2018. Disponível em: https://br.kantar.com/m%C3%ADdia/%C3%A1udio,-texto,-tv-e-
v%C3%ADdeo/2017/como-funciona-a-medi%C3%A7%C3%A3o-de-audi%C3%AAncia-de-tv/. Acesso 
em: 27 maio 2019. 
298 Considerando a distribuição regional, de gênero, classe e idade, no Brasil inteiro.   
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Cada ponto de audiência equivale a 1% do universo pesquisado em todas as 

praças aferidas.299  

É por esse motivo que um dos negócios (business) das agências de 

publicidade ou mesmo dos institutos independentes é a elaboração de pesquisas de 

opinião ou sondagens.  

A pesquisa de opinião é um levantamento estatístico com amostra específica 

da opinião pública300, realizada com base em três tipos de pesquisa: pesquisa de 

mercado; pesquisa de mídia e pesquisa de comunicação.301 A pesquisa de mercado 

serve para verificar aspectos relativos ao produto/serviço e ao mercado, analisando 

quais são as motivações de consumo, as necessidades e os desejos dos 

consumidores ou mesmo os dados dos concorrentes, motivo pelo qual se subdivide 

em produto, mercado consumidor e concorrência. A pesquisa de mídia visa 

compreender qual veículo tem maior potencial de atingimento do público e identificar 

seus perfis de audiência, hábitos de consumo (de veículos e programas) e outros 

fatores considerados importantes para que a agência defina um plano de mídia 

eficiente, ou seja, que entregue a mensagem publicitária precisa para o público 

correto. Por fim, a pesquisa de comunicação analisa de que forma a propaganda 

impacta o consumidor e quais os seus efeitos. 302  

Nesta pesquisa, analisa-se o recall, que indica se e quanto tempo a 

publicidade ficou na cabeça do consumidor; a intenção de compra, que é a 

                                                 
299  Assim, em 2018, dentro dos 15 mercados regularmente aferidos, cada ponto de audiência 
representou 248.647 lares e 693.786 pessoas. Em grandes metrópoles, como a Grande São Paulo e 
a Grande Rio de Janeiro, essa equivalência é um pouco diferente. Cf. MAGALHÃES, Thiago. Como 
funciona a medição de audiência de TV? Kantar.Brasil.Insights, 4.01.2018. Disponível em: 
https://br.kantar.com/m%C3%ADdia/%C3%A1udio,-texto,-tv-e-v%C3%ADdeo/2017/como-funciona-a-
medi%C3%A7%C3%A3o-de-audi%C3%AAncia-de-tv/. Acesso em: 27 maio 2019. 
300  INSTITUTO.PHD. Pesquisa de opinião: o que é? Como funciona? Disponível em: 
https://www.institutophd.com.br/pesquisa-de-opiniao-o-que-e-como-funciona/. Acesso em: 20 maio 
2019. 
301  WILLEMSENS, Beatriz, STIVAL Sandra Maria et al outros. A utilização de ferramentas de 
pesquisa no mercado publicitário: um estudo focado em agências de propaganda de Porto Alegre. 
Trabalho apresentado na Sessão Publicidade, Propaganda e Marketing. XXVIII Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação, Caxias do Sul, – RS, 2010. Disponível em: 
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/147803897321624670148728964400811285083.pdf. Acesso 
em: 21 maio 2019. 
302 WILLEMSENS, Beatriz et al. A utilização de ferramentas de pesquisa no mercado publicitário: um 
estudo focado em agências de propaganda de Porto Alegre. Trabalho apresentado na Sessão 
Publicidade, Propaganda e Marketing. XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
Caxias do Sul, RS, 2010. Disponível em: 
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/147803897321624670148728964400811285083.pdf. Acesso 
em: 21 maio 2019. 
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capacidade de um comercial gerar intenção de compra; e o likability, que significa 

que gostar da propaganda contribui para a sua eficácia.303 

Para se ter uma ideia, de acordo com a Pesquisa de Mídia no Brasil, 95% 

dos entrevistados afirmaram assistir TV e 73% afirmaram que este hábito é diário.  

O que define o público-alvo do marketing publicitário são dados como: 

Em média, os brasileiros passam 4h31 por dia expostos ao televisor, 
de 2ª a 6ª-feira, e 4h14 nos finais de semana, números superiores 
aos encontrados na PBM 2014, que eram 3h29 e 3h32, 
respectivamente. O tempo de exposição à televisão sofre influência 
do gênero, da idade e da escolaridade. De 2ª a 6ª-feira, as mulheres 
(4h48) passam mais horas em frente à TV do que os homens (4h12). 
Os brasileiros de 16 a 25 anos (4h19) assistem cerca de uma hora a 
menos de televisão por dia da semana do que os mais velhos, acima 
dos 65 anos (5h16).  
O televisor fica mais tempo ligado na casa das pessoas com até a 4ª 
série (4h47) do que no lar das pessoas com ensino superior 
(3h59).304 

Não à toa, a dominância da televisão aberta como veículo de comunicação 

mais usado pelo brasileiro reflete o maior investimento em publicidade neste meio.  

A Figura 22, seguinte, indica essa distribuição de verba durante o ano de 

2018. 

                                                 
303  WILLEMSENS, Beatriz et al. A utilização de ferramentas de pesquisa no mercado publicitário: um 
estudo focado em agências de propaganda de Porto Alegre. Trabalho apresentado na Sessão 
Publicidade, Propaganda e Marketing. XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
Caxias do Sul, RS, 2010. Disponível em: 
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/147803897321624670148728964400811285083.pdf. Acesso 
em: 21 maio 2019. 
304 BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de 
mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. Brasília: Secom, 2014. 
Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-
qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016.pdf. Acesso em: 28 out. 2018. 
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Figura 22 – Investimento em mídia via agência de publicidade, por  
meio, total nacional no ano de 2018 – publicado em abril de 2019305 

 

Fonte: Conselho Executivo das Normas Padrão – CENP Meios306 

 

Outro dado relevante na pesquisa realizada por Agências é o perfil 

econômico dos consumidores (Classes A, B, C, D e E), quais canais são 

consumidos por esses públicos (eye ball), qual horário, em qual dia. As pesquisas se 

sofisticam na medida das necessidades do anunciante, de forma que a agência 

possa traçar uma estratégia publicitária direcionada ao grupo com perfil de consumo 

de determinado produto (anunciante). 

No caso da televisão por assinatura, por exemplo, os canais televisivos, 

apesar de disputarem audiência, não são necessariamente entendidos pelo 

consumidor final como bens substitutos no consumo deste meio, pois os 

                                                 
305  Pesquisa realizada pelo Conselho Executivo de Normas Padrão CENP-Meios, com base na 
movimentação financeira destinada à veiculação de publicidade que passa pelas 78 maiores 
agências do país, certificadas por este órgão (CENP). A pesquisa cobriu mais de 60% do total de 
investimentos em mídia, mas não o total do bolo publicitário do Brasil. O jornal especializado “Meio e 
Mensagem” avaliou que o valor é praticamente o mesmo que o movimentado no ano de 2017, com 
oscilação positiva de apenas 0,57%. A avaliação indica que a TV aberta continua sendo a mídia com 
maior poder de atração das verbas dos anunciantes, angariando 58,3% do investimento em compra 
de mídia. Na sequência aparece a internet, que responde por 17,7%, seguida da mídia exterior 
(OOH), que atingiu 8,4%. “As maiores quedas foram detectadas pelos jornais (menos 26%) e pelas 
revistas (retração de 25,4%). Rádio enfrentou redução de 13%; TV por assinatura teve queda de 
12,2%; Cinema caiu 4% e a TV aberta teve uma ligeira retração de 0,17%”. Cf; SACCHITIELLO, 
Bárbara. CENP-Meios: compra de mídia em 2018 foi praticamente igual à de 2017. 10 abril 2019. 
Meio & Mensagem. Disponível em: 
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/04/10/mercado-publicitario-movimenta-r-165-
bilhoes-em-2018.html. Acesso em: 28 maio 2019. 
306 CENP.MEIOS. Investimento em mídia – por meio – Via 78 agências de publicidade (jan/dez. 2018) 
Disponível em: http://www.cenp.com.br/cenp-meios?id=5. Acesso em: 28 maio 2019. 
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telespectadores tendem a buscar diversidade de programação, para atender às 

preferências da família307: é o princípio da máxima diferenciação.308   

Nesse contexto, as operadoras de televisão por assinatura buscam criar em 

seus pacotes uma variedade de canais que ofereçam diversidade de conteúdos 

capazes de atender às demandas de entretenimento e de informação de grupos 

específicos. “Por isso, a substitutibilidade entre certos canais somente é provável 

dentro do mesmo gênero.”309 

O uso da internet e a expansão massiva da produção de conteúdos 

jornalísticos, informativos e de entretenimento levaram a uma mudança 

paradigmática na atenção.310  

Davenport e Beck ensinam que, em termos de atenção, “a propaganda é 

importante por se tratar de meio fundamental para conversão de atenção em 

dinheiro”311. 

Não obstante, conforme ensina Simon, há mais propagandas do que globos 

oculares dão conta de consumir: 

Em um mundo cheio de informação, a riqueza de informação implica 
na carência de algo mais: uma escassez de tudo o que a informação 
consome. O que a informação consome é bastante óbvio: consome a 
atenção de seus destinatários. Assim, uma riqueza de informações 
cria uma pobreza de atenção e uma necessidade de alocar essa 
atenção eficientemente entre a superabundância de fontes de 
informação que podem consumi-la.312 

                                                 
307  AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA. Nota Técnica nº 03/2017. Origem SAM. NUP 
01580.014218/2017-87. Data 12/05/2017. Disponível em: 
https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/NT%20para%20CADE%20-TW%20e%20ATT.pdf. Acesso 
em: 29 out. 2018. 
308 BATTAGGION, Maria Rosa; VAGLIO, Alessandro. Media markets: an economic perspective, p. 
14. 
309 BATTAGGION, Maria Rosa; VAGLIO, Alessandro. Media markets: an economic perspective, p. 
14. 
310 BATTAGGION, Maria Rosa; VAGLIO, Alessandro. Media markets: an economic perspective, p. 
14.  
311 DAVENPORT, Thomas H.; BECK, John C. A economia da atenção, p. 151. 
312  No original: “In an information-rich world, the wealth of information means a dearth of something 
else: a scarcity of whatever it is that information consumes. What information consumes is rather 
obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a wealth of information creates a poverty of 
attention and a need to allocate that attention efficiently among the overabundance of information 
sources that might consume it.” SIMON, Herbert A. Designing organizations for an information-rich 
world. In: GREENBERGER, M. (ed.). Computers, communications and the public interest. 
Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press, 1971. Disponível em: 
https://digitalcollections.library.cmu.edu/awweb/awarchive?type=file&item=33748. Acesso em: 5 ago. 
2019. 
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Se a atenção se torna um bem escasso, ela pode tornar-se uma mercadoria 

a ser comprada. Assim, uma recompensa por entrar em determinado site ou assistir 

uma propaganda específica pode garantir acesso a um conteúdo desejado ou 

mesmo gerar um código de desconto para ser usado em algum serviço de entrega. 

Basta fazer o cadastro e o acesso está garantido. Nesse caso, o objeto de venda é o 

usuário-consumidor.  
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3 O MODELO BRASILEIRO DE PUBLICIDADE  

 

 

O processo que envolve a criação, a comunicação e a entrega do produto ou 

serviço para o cliente, ou seja, de sua produção física até o consumo final, é 

chamado de marketing. Esse trabalho envolve passos que serão mencionados ao 

logo deste capítulo, como a pesquisa de mercado, o planejamento do produto e a 

propaganda.313 

Os termos propaganda e publicidade não têm a mesma origem semântica. 

Publicidade se relaciona com o que é público, com o ato de tornar algo público, ao 

passo que propaganda se origina da palavra propagare e significa propagação de 

ideias, princípios, teorias. A propaganda é “a tentativa de influenciar a opinião e a 

conduta da sociedade, de tal modo que as personagens adotem uma opinião e uma 

condutada determinada”314.  

Assim, comercialmente, anunciar, implica promover vendas por meio do 

convencimento, da promoção de uma ideia sobre determinado bem, serviço ou ideia. 

Não obstante as diferenças semânticas, para o mercado respectivo, 

publicidade e propaganda são termos sinônimos, definidos como promoção paga 

que usa estratégia e mensagens sobre os benefícios de um produto ou serviço para 

influenciar atitudes e/ou comportamentos de um público-alvo315, conforme art. 2º do 

Decreto nº 57.690/1966.316  

Outra forma de publicidade é o merchandising. Na verdade, existem dois 

tipos de merchandising, o industrial, que é “o planejamento promocional do produto 

antes de ser lançado no mercado” 317, e o promocional, aquele feito no ponto de 

                                                 
313  SANT´ANNA, Armando; ROCHA JÚNIOR, Ismael; GARCIA, Luis Fernando D. Propaganda: 
teoria, técnica e prática, p. 22.  
314  SANT´ANNA, Armando; ROCHA JÚNIOR, Ismael; GARCIA, Luis Fernando D. Propaganda: 
teoria, técnica e prática, p. 335. Os autores comentam que o termo propaganda foi usado 
primeiramente pelo Papa Clemente, no século VII, quando fundou a Congregação da Propaganda, 
com o objetivo de propagar a fé católica pelo mundo. SANT´ANNA, Armando; ROCHA JÚNIOR, 
Ismael; GARCIA, Luis Fernando D. Propaganda: teoria, técnica e prática, p. 59. 
315  ROBERTS, Jasmine. Writting for strategic communication industries. Ohio: Ohio State 
University, 2015. Disponível em: https://ohiostate.pressbooks.pub/stratcommwriting/. Acesso em: 29 
out. 2018. 
316 BRASIL. Decreto nº 57.690/1966: “Art 2º Considera-se propaganda qualquer forma remunerada de 
difusão de idéias, mercadorias, produtos ou serviços, por parte de um anunciante identificado.” 
317  SANT´ANNA, Armando; ROCHA JÚNIOR, Ismael; GARCIA, Luis Fernando D. Propaganda: 
teoria, técnica e prática, p. 27. 
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venda para que, com a exposição do produto, desperte o interesse do 

consumidor.318  

A televisão se apropriou do termo merchandising, em que o 

ator/apresentador dá o seu depoimento ou mostra que usa o produto. 

Tamanaha considera que a apropriação do termo pela televisão acontece 

porque os programas funcionam como pontos de venda e a ação de merchandising, 

em conjunto com o intervalo comercial, traz maior visibilidade para a marca, 

resultando em um maior recall (quanto tempo a publicidade ficou na cabeça do 

consumidor).319   

A propaganda, como qualquer conteúdo, está protegida pela regra 

constitucional de liberdade de expressão, de sorte que, apenas o Congresso 

Nacional pode estabelecer limites à sua propagação. 

Assim foi feito no parágrafo quarto do artigo 220 da Constituição Federal, 

que determinou que a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, 

agrotóxicos, medicamentos e terapias fosse regulada por lei federal.320 O legislador 

originário estabeleceu ainda que este tipo de propaganda contivesse advertência 

sobre os malefícios decorrentes do uso dos produtos anunciados, sempre que 

necessário.321 

                                                 
318  SANT´ANNA, Armando; ROCHA JÚNIOR, Ismael; GARCIA, Luis Fernando D. Propaganda: 
teoria, técnica e prática, p. 28. 
319 TAMANAHA, Paulo. Planejamento de mídia: teoria e experiência. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2006, p. 189. 
320 Além das regras de Direito Autoral (Lei nº 9610/1998 e Código Civil), Propriedade Intelectual (Lei 
nº 9.279/1996), Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8078/1990), que podem ser aplicados aqui, há lei específicas sobre as restrições 
constitucionais, tais como a Lei nº 9.294/1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda 
de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas; a Lei nº 
11.265/2006, que regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira 
infância e também a de produtos de puericultura correlatos; a Lei nº 5.768/1971 e seu Decreto nº 
70.951/1972, que tratam sobre a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou 
concurso, a título de propaganda. 
321 BRASIL. [Constituição (1988)]: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e 
a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição. [...] § 3º Compete à lei federal: I - estabelecer os meios legais que 
garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de 
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, 
práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. § 4º A propaganda 
comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a 
restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.” 
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Portanto, é imperioso entender como uma estrutura de valor comunicacional 

é financiada e de que forma esse mercado se organiza para atender ao imperativo 

constitucional da liberdade de expressão. 

O modelo brasileiro de publicidade atende, desde de seus primórdios, às 

chamadas agências full service, ou seja, as agências que atuam no estudo, o 

planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 

intermediação, a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos 

veículos e demais meios de divulgação. O objetivo é promover a venda de bens ou 

serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral322, ou 

seja, a agência agrega todo o trabalho de planejamento, criação e mídia.323  

A tríade anunciante, veículo de comunicação e agência opera em torno do 

consumidor (eye ball) e por isso compreender o papel do consumidor nesse 

mercado é importante, conforme abordado em detalhes na seção anterior.  

Os anunciantes são as pessoas físicas ou jurídicas que querem vender seus 

produtos ou serviços, incluídos aí seus distribuidores diretos ou indiretos. Para tanto 

precisam construir e solidificar suas marcas com vistas a incrementar suas vendas 

por meio da publicidade e por isso se servem da plataforma veículos de 

comunicação de massa, que por sua natureza e propósito capturam a atenção do 

público, situando-se em uma posição privilegiada para entregar, junto com seus 

conteúdos, as mensagens desejadas. 

Os veículos de comunicação 324 , por sua vez, são os potenciais 

consumidores dos anunciantes para construir audiência. Para isso, os veículos 

dependem do conteúdo jornalístico, esportivo ou mesmo de entretenimento que 

possa atender às expectativas do consumidor (telespectador, radiouvinte, internauta, 

leitor).  

Essa produção de conteúdo ou mesmo compra de conteúdo de interesse do 

telespectador consome recursos e eles são absorvidos quase exclusivamente pelo 

anunciante. 

As agências de publicidade intermediam essa operação com a finalidade de 

estimular a relação (o que se costuma chamar de enable, tornar possível, catalisar) 

                                                 
322 Especificações definidas pelo artigo 2º da Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010. 
323 A definição de Agência de Propaganda está contida no artigo 3º da Lei nº 4.680/1965, que regula a 
profissão de publicitário e de agenciador de propaganda. 
324 De acordo com o artigo 4º da Lei nº 4.680/1965, são chamados também veículos de divulgação. 
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entre o anunciante e o consumidor, por meio dos veículos de comunicação que 

contratam: 

As agências não produzem bens ou têm valor autônomo, como os 
demais, mas expandem o poder, o valor e a capacidade deles – além 
da já mencionada função de enablers de todo o sistema. São elas 
que estruturam mensagens atraentes e relevantes para os 
consumidores e definem a melhor combinação de meios, veículos e 
posições para fazer com que essas mensagens, pertinentes às 
marcas anunciantes, de fato envolvam e motivem os consumidores 
visados.325 

O fluxo da contratação se dá (resumidamente) da seguinte forma: o 

anunciante contrata a agência e encomenda a campanha publicitária. A agência 

concebe a campanha publicitária e garante a aquisição de espaço de mídia junto 

aos veículos e, para tanto, são envolvidas atividades de planejamento, execução e 

produção, as quais, muitas vezes, são terceirizadas. Uma vez produzida a 

campanha publicitária e as respectivas peças (sejam elas outdoors, filmetes para 

televisão, folhetos, spots para rádio ou banners para internet), a agência implementa 

o chamado plano de mídia, que é o plano pelo qual, durante certo tempo (semanas 

ou meses), as peças de campanha serão veiculadas pelos meios de comunicação, 

de modo a atingir o maior número possível de pessoas que sejam alvo das 

mensagens dos anunciantes. 

O anunciante paga ao veículo de comunicação, que, por sua vez, pagará a 

mídia à agência de publicidade, conforme se verá adiante. 

O plano publicitário depende de uma série de fatores como (i) qual o público 

que se pretende atender, (ii) qual o veículo de comunicação que atinge o esse 

público, (iii) definir se a inserção será rotativa ou perene, (iv) se a abrangência será 

nacional, regional ou local. A verba do anunciante deve, segundo exigência 

mercadológica, ser otimizada, ou seja, deve gerar o maior número de impactos em 

consumidores target (alvo) do anunciante. 

                                                 
325 O CENP produziu um breve vídeo sobre o tema. Cf. CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS-
PADRÃO. A harmonia eficaz do modelo brasileiro de publicidade. [s.d.]. Disponível em: 
http://www.cenp.com.br/ofilme. Acesso em: 18 jul. 2018. O documento pode ser visualizado em:  
CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO. Visão Econômica do Modelo Brasileiro de 
Publicidade. Disponível em: http://www.cenp.com.br/PDF/modelo_brasileiro_publicidade.pdf. Acesso 
em: 18 jul. 2018.  
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O uso de publicidade para atender ao mercado do consumidor é feito de 

forma bastante analítica, levando em consideração o público alvo para quem se 

dirige a propaganda e qual o veículo mais utilizado por esse mesmo público. 

A indústria da comunicação, para o direito econômico, constitui-se em um 

mercado de dois lados (sobre o qual já se tratou no capítulo anterior, o two sided 

market).  

Os veículos de comunicação competem simultaneamente pela maior faixa 

de público possível, concebendo e ofertando conteúdos atrativos. Ainda, no seu 

escopo empresarial, os veículos competem pelos anunciantes, de modo que haverá 

mais interesse dos anunciantes pelos veículos de maior público (audiência). Os 

veículos de baixa audiência, por melhor que seja a qualidade de seus conteúdos, 

não colhem receitas publicitárias em volumes importantes. 

 

3.1 A AUTORREGULAÇÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA 

 

O Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP) é uma entidade de 

autorregulação, constituída em 1998 por meio de uma livre convenção entre as 

entidades representativas dos principais agentes econômicos do mercado 

publicitário brasileiro com atuação nacional, com a finalidade de assegurar boas 

práticas comerciais entre anunciantes, agências de publicidade e veículos de 

comunicação.326 

Portanto, o CENP é uma associação privada, responsável pela 

autorregulação das relações entre os agentes econômicos do mercado publicitário 

(anunciantes, veículos e agências) e pelo “fomento das melhores práticas, 

incentivando a concorrência por melhor eficiência e qualidade”327. 

                                                 
326 De acordo com o portal do CENP: “Assinaram e se comprometeram com princípios defendidos 
pelo CENP os Anunciantes, representados pela ABA – Associação Brasileira dos Anunciantes; as 
Agências de Publicidade, pela ABAP – Associação Brasileira das Agências de Publicidade e 
FENAPRO – Federação Nacional das Agências de Propaganda e os Veículos de Comunicação, pela 
ANJ – Associação Nacional de Jornais, ANER – Associação Nacional dos Editores de Revistas, 
ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABTA – Associação Brasileira de 
Televisão por Assinatura e Central de Outdoor. Posteriormente vieram se juntar também o IAB Brasil 
– Interactive Advertising Bureau, a ABOOH – Associação Brasileira de Mídia Out-of-Home e a 
FENAPEX - Federação Nacional da Publicidade Exterior.”. Cf. CENTRO EXECUTIVO DAS 
NORMAS-PADRÃO. Histórico. [s.d.]. Disponível em: http://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/historico. 
Acesso em: 30 ago. 2018. 
327  CENTRO EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO. Histórico. [s.d]. Disponível em: 
http://www.cenp.com.br/sobre-o-cenp/historico. Acesso em: 30 ago. 2018. O CENP, Conselho 
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A Lei nº 12.232/2010, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e 

contratação, pela Administração Pública, de serviços de publicidade prestados por 

intermédio de agências de propaganda, reconheceu, no artigo 4º, a existência do 

CENP e determinou que as agências publicitárias que sejam contratadas pelo poder 

público devem possuir o certificado de qualificação técnica obtido perante o 

Conselho Executivo das Normas-Padrão.328 

Apenas as agências certificadas podem beneficiar-se da auto-

regulamentação do CENP, que garante “qualificação técnica e de excelência na 

conduta ético-comercial pautada pelas melhores práticas”329. 

O CENP defende que o setor de publicidade apresenta importantes falhas 

de mercado, como assimetria de informação330, seleção adversa331, free-riding332, 

                                                                                                                                                         
Executivo de Normas-Padrão não se confunde com o CONAR, Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária, que também é uma organização não governamental de 
autorregulamentação. Diferente do CENP, o CONAR (CONSELHO NACIONAL DE 
ATURREGULAMENTAÇÃO) tem como objetivo principal “impedir que a publicidade enganosa ou 
abusiva cause constrangimento ao consumidor ou a empresas e defender a liberdade de expressão 
comercial”. Essa instituição possui um Conselho de Ética, com total e plena garantia de direito de 
defesa aos responsáveis pelo anúncio. Quando comprovada a procedência de uma denúncia, é sua 
responsabilidade recomendar alteração ou suspender a veiculação do anúncio, sem constituir 
censura prévia. Disponível em: http://www.conar.org.br/sso em 04.out.2019. 
328  BRASIL. Lei nº 12.232/2010: “Art. 4º Os serviços de publicidade previstos nesta Lei serão 
contratados em agências de propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei no 4.680, de 
18 de junho de 1965, e que tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento.  
§ 1º O certificado de qualificação técnica de funcionamento previsto no caput deste artigo poderá ser 
obtido perante o Conselho Executivo das Normas-Padrão - CENP, entidade sem fins lucrativos, 
integrado e gerido por entidades nacionais que representam veículos, anunciantes e agências, ou por 
entidade equivalente, legalmente reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições 
técnicas de agências de propaganda.” 
329  CENTRO EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO. Normas-padrão da atividade publicitária. 
[s.d.]. Disponível em: http://www.cenp.com.br/documentos/normas-padrao. Acesso em: 4 set. 2018. 
330 Irene P. Nohara ensina que: “na chamada era da informação, o conhecimento especializado é 
determinante para tomada de decisões, contudo, nem mesmo os agentes sociais e empresariais 
detêm a mesma quantidade e qualidade de informações, ou seja, o mesmo nível de informação em 
meio às exigências de conhecimento específico dos diversos setores regulados; assim se, por um 
lado, certos atores dos setores regulados têm dados privilegiados e deles se utilizam para atingir seus 
interesses mais imediatos, por outro, diversos segmentos sociais ficam alijados e reféns de uma 
racionalidade limitada” (Direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 604). 
331  Seleção adversa acontece “quando existe assimetria na informação entre a empresa e o 
consumidor no que diz respeito ao risco que este representa para a empresa”. A baixa expansão na 
oferta, a alta demanda pelo produto/serviço, além de refletir no preço, pode representar um 
desequilíbrio na entrada de novos consumidores num determinado mercado e expulsando outros que 
não conseguem ajustar o preço. Essa falha de mercado é observada principalmente nos setores de 
seguro e de saúde. Quem explica o conceito, com base no estudo de Michael Rothschild and Joseph 
Stiglitz (Equilibrium in competitive insurance markets: an essay on the economics of imperfect 
information. The Quarterly Journal of Economics, The MIT Press, v. 90, n. 4, p. 629-649, nov. 
1976. Disponível em: https://www.uh.edu/~bsorense/Rothschild&Stiglitz.pdf. Acesso em: 13 maio 
2019) é Sandro Leal Alves (Saúde suplementar: evidências de seleção adversa após a regulação. 
Disponível em: http://www.anpec.org.br/encontro2007/artigos/A07A081.pdf.  Acesso em: 13 maio 
2019. 
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custos de transação e externalidades, e que os mecanismos de livre precificação 

levariam a resultados ineficientes se a autorregulação não fosse adotada.333  

Eficiência é um termo econômico que indica a maximização do excedente 

total, ou seja, quando há excedente para o produtor e para o consumidor334, o que 

se traduz em equilíbrio da oferta e da demanda.335  

As falhas de mercado indicam “a incapacidade de alguns mercados não 

regulamentados de alocar eficientemente os recursos”. Nesse caso, Mankiw defende 

que as políticas públicas “podem potencialmente remediar o problema”336.  

É nesse contexto que o CENP procura resolver o problema: com a 

autorregulação do mercado publicitário. 

Portanto, os principais benefícios à adesão do modelo de autorregulação 

seriam (i) certificação das agências de publicidade (garante um padrão de qualidade 

para os clientes), (ii) garantia aos veículos de que a agência cobrará as contas 

relativas à veiculação da publicidade dos anunciantes e repassará os valores aos 

veículos, nos prazos fixados (del credere), (iii) competição pela qualidade, (iv) 

transparência nas relações, (vi) segurança jurídica e vantagem econômica (busca 

evitar as falhas de mercado)337, (vii) lista única e pública dos preços dos veículos, e 

(viii) remuneração na forma do desconto-padrão. 

Os serviços publicitários definidos em lei (full service), que compreendem 

desde estudos e concepção de peças publicitárias até sua inserção no veículo 

                                                                                                                                                         
332 Free-riding é traduzido como “carona”, quando alguém se beneficia de algo, sem ter pago por isso. 
No caso, isso acontece quando o anunciante se apropriar do conteúdo de várias concorrentes e 
compartilhar apenas com uma agência a ser contratada, que possivelmente ofertará o menor preço 
para a peça publicitária. 
333 CENTRO EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO. Visão Econômica do Modelo Brasileiro de 
Publicidade, p. 8. Disponível em: http://www.cenp.com.br/PDF/modelo_brasileiro_publicidade.pdf. 
Acesso em: 18 jul. 2018. 
334 Excedente do consumidor é o “delta” entre o que ele pagaria pelo produto e o quanto ele de fato 
pagou. O excedente para o produtor é a diferença entre o custo para o vendedor e o custo do valor 
recebido pela venda. 
335 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2001, p. 155. 
336 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia, p. 157. 
337 São exemplos de falhas de mercado: a assimetria de informação (dados pulverizados sobre as 
agências poderiam limitar as contratações e dificultar a entrada de outras agências no mercado), 
seleção adversa (por conta da assimetria de informação, o anunciante enfrenta dificuldade de avaliar 
a qualidade da agência) e free-riding (quando, depois de apresentada a proposta da campanha 
publicitária, o anunciante se apropria da ideia para implementá-la, ele mesmo).  
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(compra de espaço de mídia), são remunerados pelo anunciante e as importâncias 

respectivas podem ser pagas à agência ou ao veículo.338 

A regra geral é que a remuneração seja feita pelo anunciante, com base no 

valor faturado do veículo de comunicação (valor de mídia), que repassa à agência o 

valor referente ao trabalho desenvolvido. O valor mínimo desse “repasse do 

pagamento” é denominado desconto-padrão.339 

As regras de pagamento são previstas no artigo 11340 da Lei nº 4.680/1965 

(Lei que rege o setor publicitário e de agenciador de propaganda), no artigo 11341 do 

Decreto nº 57.690/1966 (regulamenta a Lei nº 4.680/1965) e no art. 19342 da Lei nº 

12.232/2010 (normas gerais para licitação e contratação de serviços de publicidade 

pela Administração Pública), que indicam, em seu bojo, a existência de uma tabela 

de preços e descontos devidos à agência.  

As “Normas-Padrão da Atividade Publicitária” fixadas pelo CENP, portanto 

regras de caráter privado, fixaram a porcentagem de desconto do pagamento feito à 

agência em 20% (vinte por cento).343  E foi no Decreto nº 4.563/2002344  que as 

                                                 
338 Cf. Normas Padrão da Atividade Publicitária: “2.5. O “Desconto-Padrão de Agência” de que trata o 
art. 11 da Lei nº 4.680/65 e art. 11 do Decreto 57.690/66, bem como o art. 19 da Lei 12.232/10, é a 
remuneração destinada à Agência de Publicidade pela concepção, execução e distribuição de 
propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes.” 
339 A remuneração da contratação de serviços de Agência de Publicidade pode, como alternativa à 
remuneração, por meio do “desconto-padrão”, ser remunerada mediante “fees” ou “honorários de 
valor fixo”, ajustados por escrito entre Anunciante e Agência, respeitadas as regras concorrenciais de 
mercado, conforme dispõe o item 3.10 das Normas-Padrão. 
340 BRASIL. Lei nº 4.680/1965. “Art. 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores 
de Propaganda, bem como o desconto devido às Agências de Propaganda, serão fixados pelos 
veículos de divulgação sobre os preços estabelecidos em tabela”. O CENP mantém uma lista única e 
pública dos preços dos veículos, concebida com base nos dados de audiência (auferida segundo 
padrões reconhecidos e auditados). 
341 BRASIL. Decreto nº 57.690/1966. “Art. 11. O Veículo de Divulgação fixará, em Tabela, a comissão 
devida aos Agenciadores, bem como o desconto atribuído às Agências de Propaganda.” 
342   BRASIL. Lei nº 12.232/2010: “Art. 19. Para fins de interpretação da legislação de regência, 
valores correspondentes ao desconto-padrão de agência pela concepção, execução e distribuição de 
propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes, constituem receita da agência de publicidade 
e, em consequência, o veículo de divulgação não pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar tais 
valores como receita própria, inclusive quando o repasse do desconto-padrão à agência de 
publicidade for efetivado por meio de veículo de divulgação.” 
343 Conforme Parecer da FA Estudos Econômicos: CENTRO EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO. 
Visão Econômica do Modelo Brasileiro de Publicidade, p. 20. Disponível em: 
http://www.cenp.com.br/avihttp://www.cenp.com.br/PDF/modelo_brasileiro_publicidade.pdf. Acesso 
em: 4 set. 2018. “Ressalta-se, contudo, que a regra do desconto padrão não é rígida. É prevista pela 
autorregulação do setor a possibilidade de redução do percentual de 20%, o que resultaria em menor 
remuneração por parte da agência. Entretanto, a flexibilização do percentual de 20% está atrelada ao 
repasse escalonado da diferença aos anunciantes que realizarem investimentos publicitários 
expressivos. Isto é, a flexibilização ocorre para permitir que os anunciantes aufiram uma espécie de 
desconto pelo ganho de escala nos trabalhos da agência: quanto maior o investimento realizado pelo 
anunciante, maior o repasse a que fará jus.” 
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Normas-Padrão encontraram respaldo para fixação desse critério de desconto, na 

medida em que prescreveu a expressa aplicação das regras do CENP na 

contratação dos serviços de propaganda.345 

A Figura 23 mostra o fluxo dos serviços vendidos, conforme as regras sobre 

as quais se tem falado: a venda de mídia (1) e de campanha publicitária (2) para o 

anunciante; a venda ou entrega de conteúdo (feito pelos produtores) e de 

publicidade para o público (3); e, atendendo ao objetivo final dessa cadeia, a venda 

de bens e serviços do anunciante para o consumidor (4). O fluxo representado pelas 

setas de cor verde reflete os pagamentos dessas transações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
344 BRASIL. Lei nº 4.563/2002: “Art. 1º.  O art. 7o do Regulamento aprovado pelo Decreto no 57.690, 
de 1o de fevereiro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação ‘Art. 7º  Os serviços de 
propaganda serão prestados pela Agência mediante contratação, verbal ou escrita, de honorários e 
reembolso das despesas previamente autorizadas, tendo como referência o que estabelecem os itens 
3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, e respectivos subitens, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas 
pelo CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão, com as alterações constantes das Atas das 
Reuniões do Conselho Executivo datadas de 13 de fevereiro, 29 de março e 31 de julho, todas do 
ano de 2001, e registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da cidade de São Paulo, respectivamente sob no 263447, 263446 e 282131’.(NR).” 
345  O acórdão da Tomada de Contas (TC) nº 019.444/2005-2 chegou a discutir a hipótese de 
ilegalidade contida nesse dispositivo, tendo em vista o que dispõe as regras de contratação da 
Administração Pública (Lei nº 8.666/1991), especialmente no tocante ao artigo que diz: “Art. 62.  O 
instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como 
nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por 
outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço. [...] § 3º. Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta 
Lei e demais normas gerais, no que couber: I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação 
em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, 
por norma de direito privado.”. Mas o acórdão resultado do pedido de reexame da matéria acabou por 
excluir essa hipótese, já que ao tempo de sua prolação, a Lei nº 12.232/2011 havia sido promulgada 
e previu regras de pagamento em seu bojo (artigos 18 e 19 da Lei).  
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Figura 23 – Cadeia de produção, circulação e pagamentos de publicidade 

 
Fonte: Unicórnio Consultoria346 

 

As práticas de mercado e os fluxos de pagamento, que nem sempre ocorrem 

de forma tão clara, como costumam acontecer nesse mercado, serão abordados em 

seguida.  

Por ora, convém dizer que a existência do CENP como órgão autor 

regulador e seu papel no mercado publicitário já foi objeto de processo no CADE. 

Em 2001, o CADE instaurou, de ofício pela Secretaria de Direito Econômico 

(SDE), o Processo Administrativo 08012.000890/2001-11, a partir da análise 

concreta do CENP no mercado publicitário, considerando a Consulta 60/2000347, 

cujo objetivo era a chancela do CADE para criar algo semelhante ao Código 

                                                 
346 Figura de criação autoral do Dr. Luiz Eugênio Barboza, sócio da Unicórnio Consultoria, empresa 
de consultoria da área de comunicação, cedida a esta pesquisadora. 
347 Essa consulta é o resultado da conversão do Ato de Concentração nº 08012.01008/1998-52, 
submetido ao CADE para tratar da instituição do CENP como “Acordo de Auto-regulamentação”. 
Nesse caso, o voto do relator da consulta reprovou o “Acordo” e entendeu que era preciso uma 
adaptação das cláusulas desse acordo para que não houvesse violação da Lei de Defesa da 
Concorrência, uma vez identificados ali efeitos potencialmente negativos. Nova minuta de acordo foi 
apresentada, mas o CADE não mudou o seu posicionamento. O Despacho 10/2001 da Presidência 
do órgão expressou o caráter de consulta em tese do expediente, não tecendo novas considerações 
sobre o documento.  
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Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária348, com a justificativa de proteger o 

mercado publicitário para que ele fosse “simultaneamente reconhecido como um dos 

mercados publicitários mais livres e socialmente mais responsáveis do mundo”349.  

No curso do processo, conforme os entendimentos demonstrados nos 

Pareceres da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE/MF), da SDE e da 

Procuradoria-Geral do CADE, ou (i) não havia benefício para o setor, ou (ii) no 

acordo havia cláusulas anticoncorrenciais que precisavam ser retiradas do acordo, 

ou mesmo, como foi o caso da última manifestação; ainda, manifestaram-se (iii) pela 

não concretização do acordo.  

O Processo Administrativo 08012.000890/2001-11 foi objeto de Mandado de 

Segurança impetrado pelo CENP, requerendo a sua nulidade sob a justificativa de 

existência de coisa julgada administrativa, uma vez que “o ato jurídico objeto 

daquele feito (acordo de auto-regulamentação das relações comerciais e éticas 

entre anunciantes, agências e veículos) já houvera sido apreciado em ‘Consulta’ 

pelo Plenário do CADE”350. 

O writ foi concedido liminarmente, tempo em que o CADE acabou desistindo 

do processo administrativo, não obstante o Tribunal tenha, posteriormente, negado a 

segurança. 

Em 2005, foi instaurado o Processo Administrativo 08012.008602/2005-09, 

visando apurar potenciais efeitos negativos à livre concorrência e à livre inciativa 

originados de supostas condutas praticadas no mercado publicitário depois da 

Consulta nº 60/2000 e da ocorrência de fatos novos.351 

                                                 
348 Esse Código é originário de um grupo de empresas de anunciantes, publicitários e veículos de 
comunicação, conhecido como “Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária” (Conar), 
que tem objetivos éticos no tocante à publicidade, visando “impedir que a publicidade enganosa ou 
abusiva cause constrangimento ao consumidor ou a empresas e defender a liberdade de expressão 
comercial”. Cf. CONSELHO NACIONAL DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA. Código 
de Auto-regulamentação Publicitária. Disponível em: http://www.conar.org.br/codigo/codigo/php. 
Acesso em: 17 maio 2019. 
349 CADE. Interessadas: Associação Brasileira de Anunciantes - ABA e Outras. Ato de Concentração 
n° 8012.010080/98-52. Acordo de auto-regulamentação das relações comerciais e éticas entre 
anunciantes, agências e veículos de comunicação.  
350  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 1ª Região. Apelação/Reexame Necessário nº 
200134000300488/DF. Processo na Origem nº 200134000300488. Ministro Relator David Wilson de 
Abreu Pardo. Decisão unânime da turma. Brasília, DF, 16 de agosto de 2011. Publicação DJF1 
24/08/2011. 
351 Justifica a propositura de novo processo administrativo o fato de que até o momento da Consulta 
(60/00) e do processo anterior (PA 08012.000890/2001-11), o CENP havia sinalizado ao SDE que as 
agências possuíam parâmetros para negociar. Foi a partir da Comunicação Normativa nº 07 de 
15.07.2004 que o CENP determinou o desconto-padrão de 20% às agências certificadas.  
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O processo discorreu sobre as possíveis barreiras à imposição de 

dificuldades de funcionamento de empresas configuradas, nas seguintes práticas: 

(i) orientação para contratação, em licitação, apenas de agências 
certificadas; (ii) imposição de compra de pesquisa de mídia pelas 
agências de publicidade; (iii) discriminação entre bureaux e agência, 
com a finalidade de impedir a expansão dos bureaux.352 

Durante os anos de 2002 e 2004, o CENP publicou “Comunicações 

Normativas”, no sentido de exigir certificações, impor restrições às agências que não 

apresentassem o documento e realizar inspeções nas agências para conferir o 

cumprimento das referidas diretivas. 

Existia também a questão do desconto-padrão de 20% (vinte por cento), o 

que poderia caracterizar fixação de parâmetros uniformes de remuneração.  

A Lei nº 4.680/1965 previu a possibilidade de desconto-padrão (artigo 11), 

bem como o seu regulamento - o Decreto nº 57.960/1966 (artigo 11).  

O Decreto nº 4.563/2002 fixou como referência de fixação de honorários, 

reembolsos e despesas as Normas-Padrão do CENP (que alterou o artigo 7º do 

Decreto nº 57.960/1966353). 

Mas foi com a Lei nº 12.232/2010 que se fixou que o desconto-padrão seria 

de até 20% (vinte por cento).354 As previsões legais anteriores e a fixação legal da 

porcentagem do desconto-padrão legalizam a potencial conduta anticompetitiva.  

                                                 
352  Bureaux de mídia são empresas com atuação exclusivamente na captação de espaço para 
publicidade: “Entidade prestadora de serviços de planejamento e/ou compra de espaços publicitários, 
que representa o anunciante e/ou a agência de propaganda nas negociações com os veículos de 
comunicação. Pode ser de quatro espécies: 1. Os independentes – não associados a agências ou 
anunciantes (brokers); 2. Os vinculados a agências ou anunciantes – neste último caso, também 
chamados ‘in house-media buying’; 3. As centrais ou consórcios de agências; e 4. As centrais de 
mais de um anunciante.” FURGLER, Neyza Bravo Mendes; FERREIRA, Izacyl Guimarães. 
Dicionário de Mídia. [s.d.]. Disponível em: 
http://negocios8.redeglobo.com.br/PDF/MidaKit/Dicionario%20de%20Midia%202018.pdf. Acesso em: 
8 maio 2019. Paulo Tamanaha defende que, os bureaux (birô) de mídia não podem indicar um novo 
formato de agência, especializado na prestação de serviço de planejamento e ou compra. A mídia, 
“destituída de seu papel estratégico e limitado a uma função operacional obrigará o anunciante 
interessado em um planejamento de mídia técnico e de melhor qualidade a buscar alternativas que 
melhor atendam suas expectativas”. (Planejamento de mídia: teoria e experiência, p. 4). 
353  BRASIL. Decreto nº 4.563/2002: “’Art. 7º  Os serviços de propaganda serão prestados pela 
Agência mediante contratação, verbal ou escrita, de honorários e reembolso das despesas 
previamente autorizadas, tendo como referência o que estabelecem os itens 3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, e 
respectivos subitens, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo CENP - Conselho 
Executivo das Normas-Padrão, com as alterações constantes das Atas das Reuniões do Conselho 
Executivo datadas de 13 de fevereiro, 29 de março e 31 de julho, todas do ano de 2001, e registradas 
no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da cidade de 
São Paulo, respectivamente sob no 263447, 263446 e 282131’. (NR).” 
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O processo chegou ao fim em 2017 quando o Superintende do CADE 

acolheu a Nota Técnica nº 11/2016355 e opinou pelo arquivamento das acusações 

em relação ao CENP, já que não possuía elementos para afirmar que pudesse haver 

violação à livre concorrência, não obstante reconhecer a potencialidade 

anticompetitiva em fixar parâmetros de remuneração uniformes e a impossibilidade 

de aplicar eventual punição pela conduta anticompetitiva, uma vez que a legislação 

vigente à época autorizou a prática. A opinião foi ratificada pelo CADE, no respectivo 

parecer administrativo. 

 

3.2 OS SISTEMAS DE INCENTIVO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA 

 

As agências de publicidades contam com três remunerações previstas nas 

Normas-Padrão. A primeira forma de remuneração é o “desconto-padrão de 

agência”, sobre o qual já se falou e que representa a principal fonte de renda das 

agências, hoje fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor dos negócios que 

encaminhar ao veículo (item 2.5.1 das Normas-Padrão)356, ou seja, do quanto fizer 

seu cliente, o anunciante investir no determinado veículo. A segunda forma de 

remuneração das agências é a comissão sobre o valor de serviços e suprimentos 

contratados com quaisquer fornecedores da agência (como materiais gráficos e 

promocionais, vídeos). Esse valor é fixado em 15%, (quinze por cento), nos termos 

do item 3.6.1 das Normas-Padrão.357 A terceira forma de remuneração da agência é 

                                                                                                                                                         
354  BRASIL. Lei nº 12.232/2010. “Art. 14.  Somente pessoas físicas ou jurídicas previamente 
cadastradas pelo contratante poderão fornecer ao contratado bens ou serviços especializados 
relacionados com as atividades complementares da execução do objeto do contrato, nos termos do § 
1º do art. 2º desta Lei. [...] § 3º O fornecimento de bens ou serviços de valor igual ou inferior a 20% 
(vinte por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, está dispensado do procedimento previsto no § 2º deste artigo”. 
355  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Nota Técnica nº 
11/2016/CGAA4/SGA1. Processo Administrativo nº 08012.008602/5002-09. 
356 De acordo com o Anexo B do Regulamento das Normas-Padrão, para contratos de valor superior 
a R$ 2,5 milhões, mediante negociação, o percentual do desconto-padrão pode ser reduzido até um 
piso de 15% (quinze por cento). 
357 “No caso de contratos com o poder público, essa comissão pode ser negociada e até suprimida 
quando se tratar de ações de comunicação que gerem veiculação (item 3.11.2), desde que o 
investimento bruto anual a ser aplicado em publicidade seja expressivo, bem como a verba de mídia 
seja pelo menos duas vezes maior do que a da produção (item 2.8)”. BRASIL. Tribunal de Contas da 
União. Acórdão nº 2062/2006. TC 019.476/2005-6. Ata n° 45/2006. Relator Ubiratan Aguiar. 
Presidência do Plenário de Guilherme Palmeira. Brasília, DF, sessão ordinária de 8 de novembro de 
2006, p. 11, Disponível em: https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/315618002/1257620050/inteiro-
teor-315618055?ref=feed. Acesso em: 29 out. 2019. 
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a bonificação por volume (ou bônus de volume), que, por sua natureza de bônus 

vinculado à meta de compra de publicidade, pode ser considerado um incentivo. 

Os sistemas de incentivo são mecanismos de estímulo à realização de 

negócios que envolvem vários elos da cadeia produtiva e que podem ter um 

resultado econômico de redução de custos de distribuição e aumento de ganho de 

produtividade e de qualidade para diversos agentes e segmentos que compõem 

determinado setor.358   

Lucinda explica que o sistema de incentivos é, em regra, materializado por 

um contrato. Na literatura econômica, a Teoria da Agência identifica dois objetivos 

em qualquer forma de remuneração, que são o “incentivo” e a “seguridade”. Os 

termos não são distintos, mas são componentes da remuneração, cujo objetivo é a 

maximização de lucros e a proteção contra os choques do mercado.359 O sistema de 

incentivos é “um termo administrativo-operacional, geralmente usado, nesse 

contexto, para demonstrar a proporção variável da remuneração de um agente, 

normalmente um funcionário ou parceiro comercial”360. 

Tanahara, no entanto, reconhece que entre as principais atividades de 

compras, dentro da agência de publicidade, está o que chama de negociação 

especial.361  

A negociação especial implica definição de prazo para pagamento ou 

permuta 362  e bonificação por volume, que Lucinda vai chamar de “sistema 

facultativo”, usado para complementar o desconto-padrão.363 

                                                 
358  LUCINDA, Claudio. Globo Comunicações e Participações: sistema de incentivos. FGV EESP 
Projetos, São Paulo, v. 1, p. 9-24, nov. 2010, p. 10. 
359  LUCINDA, Claudio. Globo Comunicações e Participações: sistema de incentivos. FGV EESP 
Projetos, São Paulo, v. 1, p. 9-24, nov. 2010, p. 10. 
360  LUCINDA, Claudio. Globo Comunicações e Participações: sistema de incentivos. FGV EESP 
Projetos, São Paulo, v. 1, p. 9-24, nov. 2010, p. 10. 
361 Para esse autor, a área de compra exige da agência um contato com os veículos para definir (i) a 
relação comercial com o veículo, (ii) negociação especial, (iii) estudo especial e rotineiro e (iv) 
argumento técnico. São atividades específicas que moldarão a relação contratual entre anunciante, 
agência e veículo de comunicação. Para o escopo deste trabalho, o que o autor chama negociação 
especial na verdade indica a forma de contraprestação pelos serviços prestados. TAMANAHA, Paulo. 
Planejamento de mídia: teoria e experiência, p. 172-177. 
362 Permuta de espaço é a troca de serviços entre anunciante e veículo de comunicação. Exemplo: 
inserção de publicidade de companhia de aviação e contraprestação em passagens aéreas. Nesse 
caso, o preço pelo uso do espaço no veículo pode ser maior que o preço das passagens aéreas para 
que o veículo possa descontar o valor da agência que criou a peça publicitária.  
363 Desconto do valor pago pelo anunciante para o veículo de comunicação para as agências de 
publicidade como forma de remuneração pelo seu trabalho, como explicado em capítulo anterior. 
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Essa prática, conhecida como “Bonificação por Volume” (BV), implica 

aquisição de espaços publicitários pelas agências, por meio de uma contrapartida 

econômica dos veículos, na hipótese de conflitar interesses do mandante (o 

anunciante, que quer o plano de veiculação nos meios de comunicação) e do 

mandatário (a agência que privilegia veículos que lhe paguem mais, ao invés de 

escolher os melhores veículos para o anunciante).364  

Esse incentivo depende de “critérios quantitativos, como investimento total 

da agência no veículo ante metas ou patamares, e/ou de critérios qualitativos que o 

veículo aferir como relevante para atratividade ou excelência de sua 

programação”365.  

A bonificação por volume, sem previsão nas regras do CENP, é uma prática 

comum do mercado, cuja legalidade foi conferida em 2010 por meio da Lei nº 

12.232/2010366, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação, 

pela Administração Pública, de serviços de publicidade prestados por intermédio de 

agências de propaganda. 

Sant`Anna, Rocha Júnior e Garcia explicam: 

Genericamente, a maior parte da remuneração das agências até o 
momento é advinda das comissões de mídia. Em função de volumes 
maiores de investimento das agências em grandes meios de 
comunicação, os veículos começaram a oferecer um 
sobrecomissionamento pelo volume alocado por determinada 
agência, advindo, muitas vezes, do investimento de diversos clientes 
diferentes. Ele é conhecido como bonificação por volume, e mais 
ainda pela sigla BV, aceito como prática regular pelo Comitê 
Executivo das Normas-Padrão (CENP). 
O que os veículos negociam frequentemente com as agências são os 
percentuais de comissionamento, buscando atrair o volume de 
investimento alocado por meio dessa agência. E isso é considerado 
legítimo dentro da negociação, com agências e veículos apoiando-se 
na conquista de faturamentos maiores e – ao mesmo tempo – da 
satisfação de seus clientes, desde que respeitem os parâmetros 
estabelecidos no CENP e/ou pelas práticas de representações de 
associações das agências. 
Porém, é comum - e lamentável, pois fora das normas – os 
profissionais de atendimento dos veículos abordarem diretamente 

                                                 
364  SANT´ANNA, Armando; ROCHA JÚNIOR, Ismael; GARCIA, Luis Fernando D. Propaganda: 
teoria, técnica e prática, p. 204. 
365  LUCINDA, Claudio. Globo Comunicações e Participações: sistema de incentivos. FGV EESP 
Projetos, São Paulo, v. 1, p. 9-24, nov. 2010, p. 22-23. 
366 BRASIL. Lei nº 12.232/2011: “Art. 18.  É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo 
de divulgação e sua aceitação por agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, 
para todos os fins de direito, receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação 
estabelecida no parágrafo único do art. 15 desta Lei.” 
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empresas-clientes, oferecendo-lhes descontos na compra direta, com 
base no montante da comissão da agência.367    

Portanto, além da forma de remuneração prevista em lei, que é o desconto-

padrão e a comissão sobre o valor dos serviços e suprimentos contratados, a 

agência recebe o incentivo chamado bonificação por volume (BV).  

Embora estejam previstas três formas de remuneração da agência pelos 

serviços prestados, na prática, a agência não é remunerada pelos serviços 

diretamente ligados as suas atividades criativa e técnica. A remuneração recebida 

pela agência, na forma do desconto-padrão (a porcentagem fixa de 20% do 

faturamento)368, é repassada em sua quase totalidade (ou na totalidade), o que, até 

aqui, está dentro das regras do jogo.369 

Assim, a remuneração da agência está vinculada à venda do espaço 

publicitário, que envolve: o número de vezes que a peça publicitária é veiculada, o 

horário, o tamanho da página e o local de inserção, ou seja, resta à agência os 

valores recebidos a título de incentivo. 

Pela natureza dessa bonificação, quanto maior o volume contratado 
de um mesmo fornecedor, maior o desconto concedido. Ou seja, 
quanto maior a concentração de contratações em pequeno número 
de veículos ou fornecedores, maiores os benefícios financeiros 
angariados pela agência. O BV, portanto, tem o potencial de afetar a 
escolha das agências, consistindo em mecanismo que as estimula a 
concentrarem a publicidade em menor número de veículos. 
De acordo com as Normas-Padrão, o plano de mídia deve assegurar 
a melhor cobertura dos públicos e/ou dos mercados-alvo (item 3.1.5) 
e deve ser objeto dos melhores esforços para assegurar que alcance 
os objetivos e o melhor retorno do investimento em publicidade para 
o anunciante (item 3.2). Além disso, os planos de incentivo não 
podem se sobrepor aos critérios técnicos na escolha de mídia, nem 
servir como pretexto de preterição aos veículos que não os 
pratiquem (item 4.1.1). 
Assim, há um potencial conflito associado à concessão do BV, 
porque, embora se trate de incentivo financeiro admitido pelo 
regulamento, sua natureza favorece a concentração das inserções 
publicitárias em poucos veículos. Por essa razão, a sistemática de 

                                                 
367  SANT´ANNA, Armando; ROCHA JÚNIOR, Ismael; GARCIA, Luis Fernando D. Propaganda: 
teoria, técnica e prática, p. 205. 
368 É importante ressaltar que a porcentagem do desconto-padrão não observa critério lógico. Em se 
considerando que uma agência de publicidade concebe e produz uma peça que será veiculada por 
tempo indeterminado em um grande número de veículos, o preço final da peça publicitária é diluído. 
Além disso, o trabalho realizado pela agência é terceirizado entre diversos fornecedores da agência 
de publicidade, de forma que a porcentagem fixa de 20% acaba sendo anacrônica.  
369 A agência pode negociar uma parcela do seu desconto-padrão com o anunciante, conforme item 
2.7, 3.5 (e outras) das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, de acordo com o volume de 
investimentos em publicidade. 
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concessão do BV pode induzir efeitos impróprios, na medida em que 
influa no plano de mídia formulado pela agência, que deve observar 
critérios técnicos.370 

A constatação acima é resultado de uma das auditorias realizadas pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) 371 , em dezessete órgãos e entidades da 

Administração Pública federal, para verificar a legalidade das licitações e dos 

contratos de prestação de serviços de propaganda e publicidade durante o período 

de 2001 a 2005.372  

Entre os temas objeto da auditoria373 , chamaram atenção as comissões 

pagas às agências sem prestação de serviços e notas fiscais fraudadas e a 

bonificação por volume (BV) não repassada aos contratantes da Administração 

Pública (conforme as cláusulas dos contratos374). 

                                                 
370 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2062/2006. TC 019.476/2005-6. Ata n° 45/2006. 
Relator Ubiratan Aguiar. Presidência do Plenário de Guilherme Palmeira. Brasília, DF, sessão 
ordinária de 8 de novembro de 2006, p. 12, Disponível em: 
https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/315618002/1257620050/inteiro-teor-315618055?ref=feed. 
Acesso em: 29 out. 2019. 
371  Entre os Processos de Tomada de Conta que correram no Tribunal de Contas da União, 
discutindo matéria de contratação entre Administração Pública e agências de publicidade, estão o 
Processo TC nº 020.081/2005-7; o Processo TC nº 019.032/2005; o Processo TC nº 019.476/2005; o 
Processo TC nº 019.164/2005; o Processo TC nº 019.032/2005, o Processo TC nº 019.024/2005; o 
Processo TC nº 019.018/2005; o Processo TC nº 012.095/2005 e o Processo TC nº 019.444/2005.   
372 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 2034. Tomada de Contas nº 019.476/2005-6. 
Natureza: Representação. Entidade: Banco do Brasil S.A. Interessado: 2ª Secretaria de Controle 
Externo. Brasília, DF, sessão de 23 de novembro de 2005. “Sumário: Representação de equipe de 
auditoria. Contrato de publicidade. Conhecimento. Comprovação de ausência de repasse de 
descontos obtidos pela agência de publicidade, em violação aos termos contratuais. Débito. 
Conversão em TCE. Necessidade de adoção de medidas saneadoras para continuidade da execução 
do contrato. Encaminhamento de cópias à CPMI dos Correios, ao Procurador da República. 
Determinações ao Banco do Brasil e às unidades técnicas.” 
373 “As principais falhas/irregularidades detectadas nas auditorias realizadas, relativas às licitações, 
aos contratos e à sua execução foram: objeto múltiplo e/ou indeterminado, ausência de projeto básico 
e orçamento detalhados; regime ilegal de execução do contrato; adjudicação de um mesmo objeto a 
várias agências; ausência de repasse para a Administração de bonificação de volume (BV); 
prorrogação de contratos não-respaldada por análise técnica; falhas de controle nos seguintes atos: 
falta de comprovação de veiculações, intermediação desnecessária da agência (pagamentos sem 
contrapartida de serviços prestados); pagamento de serviços não executados ou de execução não-
comprovada; contratação de serviços sem as três propostas ou mediante propostas fraudulentas; 
execução de ações de publicidade que não guardam consonância com o Plano Anual de 
Comunicação - PAC; despesas que ultrapassam os limites orçamentários; aditivos que ultrapassam o 
limite legal de 25%; sobrepreço na aquisição de bens e serviços no âmbito do contrato com as 
agências; pagamento por prestação de serviços fora do objeto do contrato; pagamento indevido em 
função da subcontratação de serviço de criação; serviços prestados sem aprovação prévia da 
Administração; pagamentos realizados sem o devido documento fiscal ou mediante notas fiscais 
fraudulentas; pagamento de comissão em percentual superior ao previsto no contrato; [...].”  
374 Indicado no Processo nº 019.444/2005, Acórdão 2062, como sendo a Cláusula 5.1.5 constante do 
Contrato nº 53/2003 firmado pela Presidência da República (Secom) e a agência Lew, Lara 
Propaganda e Comunicação Ltda.: ‘”Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas 
negociações junto a terceiros e transferir, integralmente, à CONTRATANTE descontos especiais 
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Conforme disposto, o bônus ou bonificação de volume nada mais é do que 

uma comissão recebida pelas agências dos fornecedores ou veículos de 

comunicação, cujo valor está incluído no preço praticado pela agência aos 

anunciantes, no caso, os entes da Administração Pública. Para que o bônus seja 

pago, os fornecedores emitem contra a agência uma nota fiscal por serviços 

prestados e do valor informado subtrai-se o bônus pago à agência pela sua escolha 

na contratação daquele fornecedor (que pode ser um produtor ou um veículo de 

comunicação). Portanto, dentro do valor pago a título de prestação de serviço está 

embutido o “desconto” que se padronizou chamar de bonificação por volume. 

Mas, conforme as auditorias se aprofundavam foi ficando claro que os 

contratos firmados entre a agência de publicidade e o ente da Administração Pública 

previam que os descontos concedidos por fornecedores às agências, que deveriam 

ser repassados a estas entidades, na realidade foram retirados pelas agências de 

publicidade.  

O mesmo pagamento de bonificação por volume pago pelos fornecedores, 

também era utilizado na relação da agência com os veículos de comunicação. 

A bonificação paga pelo veículo à agência levava em consideração o volume 

de veiculação do conjunto de seus clientes em determinado período. Mas o incentivo 

(BV) pago à agência para que o veículo deveria observar apenas os critérios 

técnicos como o número de veiculações na grade de programação de inserção, a 

repetição da propaganda ao longo do dia e da quantidade de anunciantes que essa 

agência pode conseguir para inserir publicidade no determinado veículo. Na 

contratação com a Administração Pública, o critério de contratação talvez devesse 

atender ao critério de maior adequação, a fim de respeitar os objetivos contidos no 

edital de licitação.375 

                                                                                                                                                         
(além dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento 
e outras vantagens.”. Cf. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2062/2006. TC 
019.476/2005-6. Ata n° 45/2006. Relator Ubiratan Aguiar. Presidência do Plenário de Guilherme 
Palmeira. Brasília, DF, sessão ordinária de 8 de novembro de 2006, p. 12, Disponível em: 
https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/315618002/1257620050/inteiro-teor-315618055?ref=feed. 
Acesso em: 29 out. 2019. 
375 O acórdão 2062/2005 do Processo TC nº 019.444/2005 (p. 44) chegou a discutir se, o trabalho 
total da agência deveria seguir o critério de melhor técnica, nos termos do artigo 46 da Lei 8666/91, 
mas, naquele momento, o relator entendeu que: “Assim, a sistemática de contratação das agências 
de publicidade ora vigente afigura-se indevida: é ofensiva ao ordenamento jurídico, por caracterizar 
regime de administração contratada (item 4.2) e fuga ao tipo de licitação adequado; estabelece 
remuneração sem vínculo entre o custo do serviços executados pela agência (de natureza fixa, 
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 De acordo com as regras do CENP, a agência não pode repassar o 

incentivo (BV) ao anunciante.376 O bônus (BV) só é pago às agências que possuem 

o Certificado de Qualificação Técnica377, emitido pelo CENP, ou seja, a agência 

contratada pelo anunciante deve estar credenciada pelo CENP.  

Na prática, há trânsito de recursos nas duas vias: a agência repassa 
o pagamento dos anunciantes aos veículos e é remunerada por eles, 
por meio do pagamento do BV em pecúnia, ou do abatimento em 
futuras liquidações.378 

Mas a auditoria do TCU constatou que, em relação ao incentivo (BV), a regra 

de mercado é manter a confidencialidade, não sendo revelados detalhes dos planos 

de incentivos firmados entre veículo e agência. Os planos de incentivo consideram a 

periodicidade, as variações regionais, as metas estipuladas e a forma de pagamento 

(pecúnia ou em mídia). “A discrição decorre do caráter estratégico do BV na 

competição entre os veículos de mídia.”379  

Entre os vários processos do TCU 380  que trataram sobre o tema da 

contratação e do pagamento de bonificação por volume, o Processo TC nº 

019.444/2005 se tornou referência na auditoria dos contratos de publicidade com a 

Administração Pública e foi o que tratou mais longamente sobre o tema da 

bonificação entre veículo de comunicação e agência.  

O primeiro acórdão proferido no citado processo, resultado da auditoria 

realizada, Acórdão 2062/2005, determinou, especificamente em relação ao assunto 

                                                                                                                                                         
composto basicamente por salários) e as comissões (percentual  incidente sobre despesas com 
terceiros subcontratados); e revela-se indutora de prejuízos para a Administração Pública.”. 
376 CENP. Normas-Padrão: “4.2. Os planos de incentivo às Agências mantidos por Veículos não 
contemplarão anunciantes.” e “4.8. Constitui prática desleal da Agência oferecer ou prometer, em 
nome de Veículo, desconto ou eventuais frutos de programas de incentivo por ele instituído, 
notadamente em ações de prospecção, concorrência ou licitação.” 
377 CENP. Normas-Padrão: “2.5.1 Toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabelecidas 
pelo CENP, comprometendo-se com os custos e atividades a elas relacionadas, habilitar-se-á ao 
recebimento do ‘Certificado de Qualificação Técnica’, conforme o art. 17, inciso I alínea ‘f’ do Decreto 
nº 57.690/66, e fará jus ao ‘desconto padrão de agência’ não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o 
valor dos negócios que encaminhar ao Veículo por ordem e conta de seus Clientes.” e ”3.10.2. Em 
qualquer situação ou modalidade de aplicação do ‘fee’, a Agência deverá ser remunerada em valor 
igual ou aproximado ao que ela receberia caso fosse remunerada na forma do item 2.5.1, sempre de 
comum acordo entre as partes, contanto que os serviços contratados por esse sistema sejam os 
abrangidos no item 3.1 e preservados os princípios definidos nos itens 2.7, 2.8, 2.9 e 3.4.” 
378 Acórdão 2062 do Processo TC nº 019.444/2005, p. 13. 
379  Acórdão 2062 do Processo TC nº 019.444/2005, p. 13. 
380 Entre outros processos que trataram da contratação por vários entes da Administração Pública de 
serviços de publicidade, considerando a falta de repasse para o contratante dos bônus de volume 
(como desconto, benefício a ser repassado para o órgão governamental), há, exemplificativamente, 
os processos TC nº 019.032/2005-0, TC nº 019.018/2005-0, TC nº 019.024/2005-8, TC nº 
019.476/2005-6 e TC nº 019.164/2005-9. 
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da bonificação, que fosse prevista nos contratos (a serem revistos) a exigência de 

que as agências de publicidade contratadas negociassem com veículos de 

comunicação e com fornecedores, com vistas à obtenção de descontos e bônus em 

função do volume de recursos despendido, além da obrigatoriedade de participação 

de representante da Administração Pública nessas negociações. 

No âmbito do Processo TC nº 012.095/2005, que também teve como 

objetivo averiguar denúncias de irregularidades nas áreas de licitações e de 

contratos de publicidade, propaganda e patrocínios do Banco do Brasil S.A., 

realizaram-se análises sobre o banco de dados contendo todos pagamentos 

efetuados às agências de publicidade, chegando-se ao valor de R$ 959.116.618,28 

(novecentos e cinquenta e nove milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e dezoito 

reais e vinte e oito centavos).  

Embora esse montante não tenha sido agregado ao volume de recursos 

fiscalizados, a auditoria apurou possíveis débitos decorrentes de apropriação de 

bonificação de volume pelas agências de publicidade no valor de R$ 5.654.246,82 

(cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais 

e oitenta e dois centavos), que foi apropriado em desacordo com o que fora 

contratado entre agência e o Banco do Brasil e com omissão dos gestores do 

Banco381 tratados em outros processos.382 

O Processo TC nº 019.476/2005 demandou o encaminhamento de cópias 

dos autos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para fins de investigações 

mais profundas das agências de publicidade e suas relações com agentes públicos 

que estavam em curso.383 

                                                 
381 Conforme disposto nos itens 1, 2 e 3 da página 2 do Processo TC nº 012.095/2005.  
382  Entre os quais, os processos citados: TC nº 019.032/2005-0, TC nº 019.018/2005-0, TC nº 
019.024/2005-8, TC nº 019.476/2005-6 e TC nº 019.164/2005-9. 
383 “Tal cifra, em se tratando de uma empresa estatal entre outras que gastam alto com publicidade e 
propaganda, talvez possa servir de balizamento para a CPMI dos Correios que tem buscado 
identificar fontes de recursos que alimentaram relações entre agências de propaganda e agentes 
políticos, bem como poderiam ter irrigado campanhas políticas. Justifica-se, portanto, o 
encaminhamento de cópia dos autos à CPMI bem assim à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados e ao Ministério Público Federal, já que abrangem período maior 
que aquele objeto de exame por parte da mencionada CPMI.”. Cf. BRASIL. Tribunal de Contas de 
União. Acórdão 2034. Processo TC nº 019.476/2005. Tomada de Contas nº 019.476/2005-6. 
Natureza: Representação. Entidade: Banco do Brasil S.A. Interessado: 2ª Secretaria de Controle 
Externo. Brasília, DF, sessão de 23 de novembro de 2005, p. 7, 8. (Sobre recomendações de 
encaminhamento, ver p. 12). 
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No Processo TC 019.444/2005 384 , que consolidou as investigações nos 

contratos de publicidade e terminou com o Acórdão TCU 2333/2010, o Tribunal reviu 

entendimento anterior e passou a considerar que a Lei nº 12.232/2010  teria 

pacificado a questão da titularidade do bônus de volume, pois expressamente 

determinou ser o bônus (BV) uma vantagem concedida às agências de publicidade 

pelos veículos de comunicação, em relação jurídica diversa daquela mantida pela 

agência com a Administração. 

A Lei nº 12.232/2010 foi aprovada em meio a um tumultuado ambiente 

político, no qual havia vários servidores públicos denunciados na Ação Penal 470. 

Promulgada em 29 de abril de 2010, esta lei teve como finalidade tratar sobre as 

normas gerais para licitação e contratação, pela Administração Pública, de serviços 

de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda. 

Essa regra definiu que a Lei nº 4.680/1965 e a Lei nº 8.666/1993 teriam 

aplicação subsidiária nesses tipos de contratação e definiram, em detalhes, as 

regras dos procedimentos licitatórios e dos contratos firmados sob a égide da nova 

lei (Lei nº 12.232/2010). 

Mas o que chamou atenção na Lei nº 12.232/2010 foram os artigos 18 e 

20385, os quais, em meio às investigações (no Tribunal de Contas da União e na 

Ação Penal 470) sobre concessões de incentivos (BV)  por veículos de comunicação 

e por fornecedores das agências de publicidade e seu não aproveitamento pela 

                                                 
384  O encerramento dos demais processos sobre o tema de contratação de publicidade pela 
Administração Pública também foi realizado, tomado como precedente o Acórdão 2333/2010. Assim, 
no andamento do Processo TC nº 019.024/2005 consta: “25/06/2019 - 12:32:41 - Removido 
sobrestamento de processo. Motivo: TC 019.444/2005-2 apreciado pelo TCU mediante o Acórdão 
3233/2010-TCU-Plenário, relatoria do Min. Raimundo Carreiro e revisão do Min. Benjamin Zymler.”. 
385 BRASIL. Lei nº 12.232/2010: “Art. 18.  É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo 
de divulgação e sua aceitação por agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, 
para todos os fins de direito, receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação 
estabelecida no parágrafo único do art. 15 desta Lei.  § 1º A equação econômico-financeira definida 
na licitação e no contrato não se altera em razão da vigência ou não de planos de incentivo referidos 
no caput deste artigo, cujos frutos estão expressamente excluídos dela. § 2º As agências de 
propaganda não poderão, em nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo aos interesses dos 
contratantes, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou priorizando os que os 
ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses veículos de acordo com 
pesquisas e dados técnicos comprovados. § 3º O desrespeito ao disposto no § 2o deste artigo 
constituirá grave violação aos deveres contratuais por parte da agência contratada e a submeterá a 
processo administrativo em que, uma vez comprovado o comportamento injustificado, implicará a 
aplicação das sanções previstas no caput do art. 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.”  
“Art. 20.  O disposto nesta Lei será aplicado subsidiariamente às empresas que possuem 
regulamento próprio de contratação, às licitações já abertas, aos contratos em fase de execução e 
aos efeitos pendentes dos contratos já encerrados na data de sua publicação.” 
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Administração Pública contratante na forma de desconto, legalizam o ato de 

concessão do bônus:  

É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de 
divulgação e sua aceitação por agência de propaganda, e os frutos 
deles resultantes constituem, para todos os fins de direito, receita 
própria da agência. [...] a equação econômico-financeira definida na 
licitação e no contrato não se altera em razão da vigência ou não de 
planos de incentivo referidos no caput deste artigo, cujos frutos estão 

expressamente excluídos dela. 

Em 22 de abril de 2013, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão da 

Ação Penal 470 – que resultou em várias condenações, multas e perdas de mandato 

–, no qual o Ministro Relator chamou de “tobiático”386, no sentido de esquisita ou 

caricata, a publicação da Lei nº 12.232/2010, com a legalização da contratação da 

bonificação por volume sem repasse para a Administração Pública e o perdão da 

violação de contratos pretéritos. O Ministro entendeu como um “atentado veemente, 

desabrido, escancarado, ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, que fala do ato 

jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido como figuras estelares”387. 

Estava legalizada a defesa dos investigados nos processos do TCU e, 

depois, dos réus da Ação Penal 470, que dizia que a contratação de incentivos ou 

bonificação por volume é uma contratação entre entes privados, que não se 

relaciona com contratação com entidade pública. 

                                                 
386 “É que - Ministro Peluso, em especial, dirijo-me a Vossa Excelência - essa devolução integral de 
toda e qualquer vantagem já constava não só do contrato, mas do próprio edital do procedimento 
licitatório. E nós sabemos que a Administração Pública se vincula às cláusulas editalícias, até como 
homenagem, respeito ao princípio da lealdade administrativa, apego à palavra empenhada, apego à 
palavra dada e reduzida, até, a termo e publicada. Respeito a boa-fé dos outros licitantes que não 
tiveram o objeto da licitação adjudicado a eles, ou a qualquer deles. De sorte que me parece que 
essa previsão editalícia da obrigatoriedade da devolução agrava, sobremodo, a situação dos réus. 
Agora é o contrato. (Lê voto: O referido contrato previa [...] por veículos de divulgação. E eu cito a 
cláusula: 6.5 (Lê voto: Comprovou-se que a negociação [...] do então Deputado Federal José 
Eduardo Cardoso.) E ontem eu fiz uma leitura breve desse fato que me pareceu, mais do que 
esquisito, caricato - caricato naquele sentido tobiático, ou de Tobias Barreto, que o identificava com o 
baixo cômico -, porque essa Lei nº12.232 teve por autor do respectivo projeto o eminente jurista, 
publicista José Eduardo Cardoso, atual Ministro da Justiça. É uma lei que dispõe sobre normas gerais 
para licitação e contratação, pela Administração Pública, de serviços de publicidade, prestados por 
intermédio de agências de propaganda, além de outras providências.” Cf. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Ação Penal 470. Plenário. Relator Ministro Joaquim Barbosa. Brasília, DF, 17.12.2012. 
Publicação 22.04.2013, p. 2.499. 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=236494. Acesso em: 2 nov. 2019. 
387 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 470. Plenário. Relator Ministro Joaquim Barbosa. 
Brasília, DF, 17.12.2012. Publicação 22.04.2013, p. 2.500. 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=236494. Acesso em: 2 nov. 2019. 
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Assim, os processos que correram no TCU e que foram usados como base 

para corroborar um dos fatos que foi objeto da Ação Penal 470, o chamado núcleo 

publicitário (incluídos os núcleos político, operacional e financeiro), foram 

encerrados. 

Freddo explica que o TCU temia que a agência escolhesse o veículo em 

razão dos seus próprios interesses, considerando o maior valor pago a título de 

incentivo (BV) e não o interesse público, como deveria ser quando contratasse com 

entidades da Administração, ferindo assim, o princípio da moralidade 

administrativa.388  

Mas, para evitar esse tipo de situação, a Lei nº 12.232/2010 teria encontrado 

solução na observância de dados técnicos comprovados.389  

A expressão “dados técnicos comprovados” significa a penetração do 

veículo em meio ao público (share de audiência), principalmente da televisão, cuja 

apuração de audiência é feita pelo Ibope. Assim, faria sentido dizer que a escolha 

das agências de publicidade “deve” observar critério objetivo e não os seus próprios 

interesses quando da compra de espaço publicitário. 

Nessa estrutura, duas questões saltam aos olhos: (i) a reserva de mercado 

das agências de publicidade, que só podem contratar com a Administração Pública 

se possuírem o Certificado emitido pelo CENP (ou seja, devem ser credenciadas 

pelo CENP), e (ii) a estrutura de dominância econômica criada pelo pagamento de 

incentivos (BV). 

O funcionamento do mercado publicitário é comumente conhecido por ter 

falhas significativas em suas estruturas.  

Em 2016, uma empresa norte-americana de análise de mercado chamada 

K2 Intelligence conduziu um estudo independente sobre a transparência da mídia na 

indústria publicitária dos Estados Unidos para a Associação Nacional de Publicitários 

                                                 
388 FREDDO, Claudio Maurício. Lei de licitações de publicidade comentada artigo por artigo. 1ª 
ed. São Paulo: Migalhas, 2017, p. 259. 
389 BRASIL. Lei nº 12.232/2010. “Art. 18. [...] § 2º As agências de propaganda não poderão, em 
nenhum caso, sobrepor os planos de incentivo aos interesses dos contratantes, preterindo veículos 
de divulgação que não os concedam ou priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-
se na orientação da escolha desses veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos 
comprovados.” 
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(Association of National Advertizers - Ana).390 O relatório produzido pela K2 concluiu, 

em relação àquele mercado, que: 

(a) existiam numerosas práticas não transparentes, incluindo descontos 

para agências de publicidade disseminados no setor de mídia e compras dos 

Estado Unidos; 

(b) foram encontrados elementos sistêmicos de comportamentos não 

transparentes. Aliás, executivos do ecossistema das agências tinham 

conhecimento e mandato para realizar essas práticas não transparentes; 

(c) houve evidência de práticas não transparentes em um amplo ambiente 

de mídia, incluindo mídia digital, impressa, out-of-home e televisão. 

 

A estrutura do mercado publicitário é complexa e anacrônica. Os meios de 

remuneração da agência de publicidade não são claros nem transparentes, já que 

todo valor recebido a título de remuneração, seja desconto, seja bonificação, é 

considerado “serviço publicitário” e as metodologias de pesquisa existentes partem 

de um conjunto de códigos (como o CNAE) para fazer recorte e análise de dados, 

além de os conjuntos adotados serem divergentes.391  

Um dos grandes desafios do levantamento de informações sobre a 
economia criativa – incluindo o Setor Audiovisual – no Brasil e no 
mundo diz respeito à confiabilidade de que os dados disponíveis 
representem de fato a realidade. Existem três fatores determinantes 
nesse aspecto: a informalidade, a falta de uma metodologia única de 
pesquisa e a compilação de dados diante das enormes mudanças 
nos mercados causadas pelo avanço tecnológico.392 

A falta de transparência, aliada a uma estrutura legal permissiva, é um 

convite à manutenção da ineficiência do mercado de comunicação e sua tendência 

                                                 
390  “Over the course of the study, K2 conducted 143 interviews with 150 individual sources, 
representing a cross-section of the U.S. media buying ecosystem. K2 kept the identities of all 
participating sources — and all the individuals and corporate entities named in their accounts — 
confidential from the ANA throughout the study.” Cf. ASSOCIATION OF NATIONAL ADVERTISERS. 
Media Transparency – K2 Intelligence Reports. [s.d.]. Disponível em: 
https://www.ana.net/content/show/id/industry-initiative-recommendations-k2. Acesso em: 28 ago. 
2019. 
391  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE. Mapeamento e impacto 
econômico do setor audiovisual no Brasil 2016 – Resumo Executivo. Apro/Sebrae/FDC, p. 11. 
Disponível em: http://www.abap.com.br/pdfs/publicacoes/mapeamento.pdf. Acesso em: 4 set. 2019. 
392  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE. Mapeamento e impacto 
econômico do setor audiovisual no Brasil 2016 – Resumo Executivo. Apro/Sebrae/FDC, p. 10. 
Disponível em: http://www.abap.com.br/pdfs/publicacoes/mapeamento.pdf. Acesso em: 4 set. 2019. 
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ao monopólio e ao oligopólio representam um efeito deletério para a pluralidade e 

diversidade da mídia. 

 

3.3 AS CONDUTAS ANTICOMPETITIVAS E A VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À 

CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

A organização não governamental Reporters sans Frontieres (Repórteres 

sem Fronteiras), que monitora a liberdade de informação em diversos países, indica 

em sua página eletrônica que um dos grandes problemas enfrentados pelo risco à 

liberdade de expressão no Brasil é a concentração dos meios de comunicação de 

massa, que, carente de regulamentações claras contra o monopólio e oligopólio no 

setor, corre risco de perda de pluralismo.393   

No segmento de televisão, mais de 70% da audiência nacional é 
concentrada em quatro grandes redes e somente uma rede, a Globo, 
detém mais da metade da audiência entre esses quatro maiores. 
Como não há restrições à propriedade cruzada -- com exceção do 
segmento de TV paga -- os líderes de mercado dominam múltiplos 
segmentos. Por exemplo, grandes redes nacionais de TV aberta 
pertencem a grupos que também controlam emissoras de rádio, 
portais de internet, revistas e jornais impressos.394 

A concentração dos meios de comunicação não é um problema apenas 

brasileiro, mas global, como explica Ramonet. A crise de benefícios e de 

rentabilidade dos meios de comunicação ocasionou a integração de veículos a 

grupos cada vez maiores, tal como a News Corporation, de Rupert Murdoch, Grupo 

Telmex, de Carlos Slim, e mesmo a França, um país com mídia vultosa, que conta 

com cinco grupos de publicação de jornais nas províncias e três grupos em Paris.395 

                                                 
393 REPORTERES SEM FRONTEIRA. Notícia. Oligopólios de mídia controlados por poucas famílias. 
A Repórteres Se Fronteiras e o Intervozes lançam o monitoramento da propriedade da mídia no 
Brasil. 31 outubro 2017. Disponível em: https://rsf.org/pt/noticia/oligopolios-de-midia-controlados-por-
poucas-familias-reporteres-sem-fronteiras-e-o-intervozes-lancam. Acesso em: 13 set. 2019. 
394 REPORTERES SEM FRONTEIRA. Notícia. Oligopólios de mídia controlados por poucas famílias. 
A Repórteres Se Fronteiras e o Intervozes lançam o monitoramento da propriedade da mídia no 
Brasil. 31 outubro 2017. Disponível em: https://rsf.org/pt/noticia/oligopolios-de-midia-controlados-por-
poucas-familias-reporteres-sem-fronteiras-e-o-intervozes-lancam. Acesso em: 13 set. 2019. 
395 RAMONET, Ignacio. Meios de comunicação: um poder a serviço dos interesses privados? In: 
MORAES, Denis de; RAMONET, Ignacio; SERRANO, Pascual (org.). Mídia, poder e contrapoder. 
Da concentração monopólica à democratização da informação, p. 61. 
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Embora as atividades econômicas se desenvolvam por força do mercado, 

essa liberdade pode ser quebrada ou distorcida em razão da concentração do poder 

econômico nas mãos de um ou de poucos.  

Um mercado competitivo é um mercado onde há muitos compradores e 

muito vendedores, de modo que os preços praticados tendem a manter-se nos 

menores níveis possíveis e as empresas precisam buscar constantemente formas de 

se tornarem mais eficientes para que possam aumentar os seus lucros. Assim, a 

livre concorrência garante, de um lado, os menores preços para os consumidores, 

de outro, o estímulo à criatividade e à inovação das empresas.396  

Quando existe um grande número de empresas que vendem o mesmo 

produto (produtos substituíveis) para um grande número de consumidores, 

garantindo-lhes o poder de escolher, há por consequência um equilíbrio entre a 

qualidade e o preço do produto/serviço provido pelas empresas. Nesse mercado há 

o que se chama de concorrência perfeita. 

O mercado perfeitamente competitivo pode ser definido por duas 

características: (i) bens e serviços oferecidos à venda são todos iguais (e possíveis 

de serem substituídos); (ii) compradores e vendedores são tão numerosos que 

nenhum comprador ou vendedor pode influenciar no preço de mercado.397 

A concorrência perfeita é um tipo de estrutura de mercado. Outros três tipos 

de estrutura de mercado que caracterizam a concorrência imperfeita398 são: (i) o 

monopólio, quando existe uma única empresa, vendedora de seu produto e este 

produto não tem substituto; (ii) o oligopólio, quando há alguns poucos vendedores 

que oferecem mercadorias similares ou idênticas; e (iii) a concorrência 

monopolística, quando muitas empresas vendem produtos similares, mas não 

idênticos.399 

                                                 
396 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Perguntas gerais sobre defesa da 
concorrência. 29.01.2016, atualizado em 6.04.2016. Disponível em: 
http://www.cade.gov.br/servicos/perguntas-frequentes/perguntas-gerais-sobre-defesa-da-
concorrencia. Acesso em: 13 set. 2019. 
397 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia, p. 66. 
398 Concorrência imperfeita se dá quando poucas empresas ou poucos consumidores têm o poder de 
influenciar os preços dos produtos/serviços por não haver disponibilidade de um ou outro no mercado 
para atender a demanda. MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e 
macroeconomia, p. 292, 293. 
399 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia, p. 316, 
350, 351. 



139 

 

O mercado pode ter falhas também quanto à capacidade de o comprador 

influenciar no preço. O monopsônio e o oligopsônio caracterizam mercados com um 

ou poucos compradores. Nesse caso, é o comprador que adquire a mercadoria por 

valor inferior ao preço praticado em um mercado competitivo.400 

Na produção ou prestação de serviço de atividade econômica, o risco de 

condutas anticompetitivas ou de distorção do funcionamento do mercado pode, de 

um lado, “aniquilar qualquer iniciativa, sufocar toda a concorrência e por dominar, 

em consequência, os mercados e, de outro, por desestimular a produção, a 

pesquisa e o aperfeiçoamento”401.  

Na atividade econômica da comunicação, o risco do mau funcionamento do 

mercado pode aniquilar a liberdade de expressão. A mídia manipuladora, hermética, 

autocrática e unitarista, familiar aos monopólios do poder 402 , é uma ferida na 

democracia.  

Por esse motivo, a Constituição Federal previu, para esse setor, 

especificamente, a proibição de monopólio e de oligopólio: 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
[...] 
§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou 
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. 

O poder do monopólio é determinado pelo número de empresas que 

prestam o serviço. Se o monopólio é puro, ou seja, há apenas uma empresa 

prestando o serviço, o poder dependerá da demanda do mercado. Mas quando 

existirem diversas empresas, o poder do monopólio dependerá de como as 

empresas interagem entre si. Se a competição entre elas for agressiva, não haverá 

tantas chances para o monopólio.403 

Como o número de veículos de comunicação é limitado (principalmente 

aqueles que usam espectro de radiofrequência, um recurso natural limitado, como é 

o caso do rádio e da televisão), os competidores devem comportar-se 

estrategicamente. Uma das condutas adotadas, nesse caso, é a estratégia 

                                                 
400 PINDYCK, Robert; RUBINFELD, Daniel. Microeconomia. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2010, p. 329. 
401 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 885. 
402 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 586. 
403 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 341. 
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dominante, quando um competidor assume a melhor estratégia sem considerar as 

estratégias dos demais competidores.404 

Na relação entre a agência de publicidade e a compra de espaço publicitário 

em veículos de comunicação, tem-se o monopólio. Há oligopólio quando as diversas 

agências de publicidade compram publicidade de um veículo dominante. 

O mercado de comunicação é um mercado de dois lados (two sided market) 

e, nesse aspecto, a análise da estrutura de mercado não se baseia apenas no 

preço, mas na estrutura do preço, conforme se verá adiante.  

A OCDE (2018) tem defendido que a análise da natureza e a força dos 

efeitos da rede de plataforma405 cruzada são mais importantes do que diferenciar o 

tipo de plataforma. Significa dizer que as ações de algumas plataformas podem ser 

muito maiores do que parecem à primeira vista.  

É importante observar a existência de uma forte externalidade de rede406 

entre plataformas em um two sided market, pois isso cria ciclos de retorno. Uma 

                                                 
404 Conforme ensina Gregory N. Mankiw, a teoria dos jogos ensina como se comportam os jogadores 
(competidores) em situações estratégicas. O Dilema do Prisioneiro é um dos importantes jogos e 
indica a dificuldade de manter a cooperação. “As pessoas deixam de cooperar uma com as outras, 
mesmo quando essa cooperação lhes seria mutualmente benéfica. O oligopólio é apenas um 
exemplo.” (Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia, p. 359).  
405 Observa-se, no tocante ao mercado de dois lados (two sided market), que ele abrange diversos 
tipos de negócios, como mercado de cartão de crédito, mercado de jogos interativos, sites de 
prestação de serviço, como Google e Mercado Livre, e também o mercado de comunicação 
tradicional: rádio, TV, jornais e revistas. A literatura que discorre sobre o tema (Battagglia e Vaglio; 
Rochet e Tirole; Filistrucchi e Argentes) chama o agente (player) intermediário de plataforma. O termo 
pode gerar confusão porque existe um debate atual em torno da natureza desses sites, como Google 
e Mercado Livre, se funcionam como veículos de comunicação, mas apenas como plataforma, o que 
impactaria em questões de responsabilidade civil e tributária. Para todos os efeitos, o termo 
plataforma, neste trabalho, refere-se a um dos players do mercado, no caso tratado aqui, os veículos 
de comunicação. 
406 O conceito de externalidade de rede (network externality), abordado por Michael Kats e Carl 
Shapiro, considera que a relação entre diversas empresas de bens e serviços pode alterar o efeito 
desse bem ou serviço para outro usuário ou consumidor. Os autores consideraram dois efeitos da 
externalidade de rede: um efeito direto, em que há aumento do preço do produto, gerado pelo 
aumento da sua demanda, e o efeito indireto, em que o uso de determinado bem faz aumentar o valor 
de seus componentes, o que leva ao aumento do próprio valor do bem. No caso do rádio e da 
televisão, por exemplo, há o escoamento da publicidade para o veículo com maior número de eye 
balls. “The consumption externalities may be generated through a direct physical effect of the number 
of purchasers on the quality of the product. The utility that a consumer derives from purchasing a 
telephone, for example, clearly depends on the number of other households or businesses that have 
joined the telephone network. These network externalities are present for other communications 
technologies as well, including Telex, data networks, and over-the-phone facsimilie equipment. There 
may be indirect effects that give rise to consumption externalities. For example, an agent purchasing a 
personal computer will be concerned with the number of other agents purchasing similar hardware 
because the amount and variety of software that will be supplied for use with a given computer will be 
an increasing function of the number of hardware units that have been sold. This hardware-software 
paradigm also applies to video games, video players and recorders, and phonograph equipment”.  
(Network externalities, competition and compatibility. The American Economic Review, v. 75, n. 3, p. 
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ação pode desencadear uma espiral de reações, as quais, como em um efeito 

multiplicador, aumentam a magnitude das consequências da ação. Se esses efeitos 

forem suficientemente longe, eles podem levar a empresa a fracassar, por um lado, 

ou a dominar o mercado (monopólio), por outro.407 

Battagglia e Vaglio 408  explicam que uma das características mais 

importantes no mercado de dois lados (two sided market) é que a interação entre a 

audiência e o anunciante gera externalidades. Se a audiência gosta do conteúdo 

audiovisual, então há espaço para receita publicitária e, por consequência, um 

aumento da receita do veículo. O equilíbrio depende, em grande monta, dos 

anunciantes. O objetivo dos veículos e dos anúncios é chegar até o público (a 

audiência), mas o público não gosta de publicidade, principalmente quando é 

repetitiva. Nesse caso, a “utilidade à audiência diminui conforme a publicidade 

aumenta”409. Esse tipo de externalidade pode afetar tanto o acesso e o uso quanto a 

estrutura do veículo (rádio, televisão e jornais).  

No caso da estrutura de mercado dos canais de televisão brasileiros, 

especificamente, existem duas situações importantes a serem acrescentadas na 

observância das relações econômicas. A primeira situação se refere à tabela de 

preços de veiculação de publicidade que as emissoras dispõem e que é pública. 

Sobre esse valor cada uma das emissoras pode dar um desconto discricionário. O 

desconto dado ao anunciante é uma forma de discriminação de preços 410 , de 

maneira que cada emissora pode praticar um desconto específico para vender o 

espaço para o seu cliente. Não é possível conhecer esse valor, já que essa 

negociação se estabelece entre os contratantes. Mas, parte-se do pressuposto de 

                                                                                                                                                         
424-440, jun. 1985. Disponível em: 
https://www.jstor.org/stable/1814809?seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em: 20 set. 2019). 
407 “Como exemplo, aumentar o preço pago pelos usuários pode reduzir o número de usuários, mas 
isso também pode reduzir o valor da plataforma para os anunciantes e, portanto, reduzir o valor que 
os anunciantes estão dispostos a pagar. Por sua vez, isso pode reduzir o retorno que os provedores 
de conteúdo obtêm quando o conteúdo é exibido na plataforma, reduzindo a quantidade ou a 
qualidade do conteúdo, o que pode reduzir o número de usuários. Mais uma vez, isso pode reduzir o 
valor que os anunciantes estão dispostos a pagar, e assim por diante. Cada ação que a plataforma 
executa pode, portanto, criar uma série de reações (um efeito cascata).” ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Rethinking antitrust tools for multi-sided 
platforms 2018, p. 22. Disponível em: https://www.oecd.org/daf/competition/Rethinking-antitrust-tools-
for-multi-sided-platforms-2018.pdf. Acesso em: 12 set. 2019. 
408 BATTAGGLIA, Maria Rosa; VAGLIO, Alessandro. Media markets: an economic perspective, p. 9. 
409 BATTAGGLIA, Maria Rosa; VAGLIO, Alessandro. Media markets: an economic perspective, p. 10. 
410 Ocorre quando as empresas tentam vender o mesmo bem para diversos clientes por preços 
diferentes. MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia, p. 
334. 
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que, considerando o comportamento econômico de cada emissora, o desconto 

deverá ser tal que torne atrativo para o anunciante escolhê-la como veículo. A 

segunda situação tem relação com o incentivo, que, conforme abordado em capítulo 

anterior, na prática, é a maneira pela qual se remuneram as agências de 

publicidade. Assim, se um dos veículos de comunicação determina critério de 

incentivo para as agências o beneficiarem, como escolha de veículo a ser usado 

para a publicidade, pode-se dizer que esse veículo está adotando uma estratégia 

dominante.411  Ambas as situações descritas podem levar ao domínio do mercado 

por um dos veículos. 

Quanto maior o incentivo concedido, maior será a chance de a agência 

escolher a emissora para veicular a publicidade do seu cliente. As outras emissoras, 

em um ambiente competitivo e sem o mesmo poder de conceder incentivos, podem 

alterar os preços de seus descontos, de forma a torná-los atrativos para o cliente. 

O valor do desconto, no entanto, só é atrativo para o anunciante e não para 

a agência, de sorte que, o anunciante é direcionado para o veículo que proporciona 

maior ganho para a agência. O dinheiro do anunciante é retirado do mercado pelo 

veículo que concede o maior incentivo e, como consequência, há a morte dos outros 

competidores e, por consequência, a redução do pluralismo. 

Portanto, no caso do two-sided market, como é o mercado da comunicação, 

um dos vendedores (veículos) pode pagar maior bonificação por volume para as 

agências do que os demais. As agências que recebem o bônus buscarão mais 

anunciantes para aqueles veículos. Assim, quando se gera o círculo vicioso, quem 

paga mais bônus será beneficiado com mais anunciantes do que quem paga menos, 

até que, em um dado momento, o veículo que recebe menos verba publicitária 

“fecha as portas”. 

O incentivo, na forma de bonificação por volume, conduz a uma excrecência, 

que é a manutenção do domínio do mercado pelo veículo já dominante. A 

                                                 
411  Em entrevista concedida ao jornal “Jornalistas e Cia”, de 13/08/2013, edição 705ª, Ottoni 
Fernandes Jr., que na época ocupava a função de secretário-adjunto de Comunicação da Secretaria 
de Comunicação da Presidência da República, assim descreveu a prática de incentivos do mercado 
de publicidade: “A bonificação de volume é uma prática que foi criada e consagrada basicamente pela 
Globo, o maior player do mercado de televisão, e que várias outras emissoras passaram a usar. Ela 
é, de fato, uma prática concentradora, que envolve o cumprimento de metas. Em que circunstâncias a 
agência recebe do veículo? Quando ela paga em dia, não atrasa nenhuma fatura, cumpre as metas 
com que se comprometeu.”. Cf. PORTAL DOS JORNALISTAS. Jornalistas e Cia, [s.l.], 705 ed., 
13/08/2013. Disponível em: http://www.jornalistasecia.com.br/edicoes/jornalistasecia705a.pdf. Acesso 
em: 28 ago. 2019.  
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publicidade é a forma de financiamento dos veículos de comunicação e seu 

escoamento para um ou poucos veículos pode impactar na sobrevivência dos 

demais, colocando em risco a pluralidade e a diversidade de fontes de informação, 

que, por sua vez, determinam como o cidadão vai consumir o entretenimento, a 

cultura e, além disso, a maneira de se informar e de ser informado. 

A externalidade negativa do pagamento de incentivo pode resultar na morte 

dos veículos de comunicação. 

Quando uma externalidade provoca alocação ineficiente de recursos 
em um mercado, o governo pode responder de duas formas. 
Políticas de comando e controle regulamentam direto o 
comportamento. Políticas baseadas no mercado proporcionam 
incentivos aos tomadores de decisões privados que escolherão 
resolver o problema por si sós.412 

Salomão Filho cita três consequências dos monopólios relevantes para o 

direito antitruste. A primeira consequência é que a posição monopolista leva o 

agente a aumentar os preços e o consumidor fica impossibilitado de consumir o 

produto. Isso implica “perda social consistente no montante de recursos que não fica 

com os consumidores nem é transferido à empresa monopolista, sendo apenas 

desperdiçado” (é chamado por isso dead-weight loss). A segunda consequência tem 

relação com a destinação dos recursos transferidos, ou seja, à medida que cresce o 

faturamento, “cresce o valor para o monopolista de sua posição. Mais disposto 

estará ele, então, a utilizar parte ou até a totalidade desse faturamento adicional na 

manutenção de sua posição monopolista”.  Para o autor, é presumível que parte 

desse faturamento se destine à corrupção de órgãos governamentais, ao 

financiamento de campanha ou mesmo a atividades de lobbying perante as 

agências governamentais. A terceira consequência é o desestímulo à inovação e à 

melhoria da eficiência. 413 

No caso do monopólio da comunicação, a perda social é a perda dos 

veículos de comunicação; é a perda da pluralidade de meios e até de sua 

diversidade, já que alguns desses meios estão sendo substituídos pela tecnologia e 

não possuem recursos para investir em melhoria ou em qualidade de forma a 

                                                 
412 Cf. PORTAL DOS JORNALISTAS. Jornalistas e Cia, [s.l.], 705 ed., 13/08/2013, p. 217. Disponível 
em: http://www.jornalistasecia.com.br/edicoes/jornalistasecia705a.pdf. Acesso em: 28 ago. 2019.  
413 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
145, 146. 
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diferenciar o seu produto e buscar uma condição mínima de concorrência com os 

demais (como é o caso da mídia impressa). 

O que se critica aqui não é a competência na execução da atividade 

empresária, que resulta na sua liderança econômica.  

Ferraz ensina que faz parte da economia de mercado alguma forma de 

concentração, de modo que se deve considerá-la, de um lado, um dado 

praticamente inevitável da estrutura do mercado e, de outro, um fator de poder 

econômico. A legislação brasileira acabou por entender que a estrutura do mercado 

em si não caracterizaria ilicitude, mas o uso estratégico poderia conduzir a formas 

ilícitas de poder econômico.414 

A crítica se dirige à organização do mercado e das condutas 

anticompetitivas que levam à liderança do empresário, no caso o veículo.  

No caso de pagamento da bonificação por volume, embora exista a previsão 

legal do “estímulo”, no artigo 18415  da Lei 12.232/2010, que regulou as normas 

gerais para licitação e contratação, pela Administração Pública, de serviços de 

publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, o bônus pode 

representar uma propina, que resulta no domínio de mercado pelo veículo que puder 

pagar maior valor pela sua contratação. 

A conduta caracterizada pelo veículo que detém maior participação 

econômica e seu poder de conceder o estímulo (bônus) para agência de veículo que 

lhe apresentar um maior número de anunciantes é claramente uma relação 

monopolista. 

                                                 
414 FERRAZ, Tercio Sampaio. O conceito jurídico de oligopólio e a legislação sobre o abuso do 
poder econômico. Publicações Científicas, 8.01.2013. Disponível em: 
http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/138. Acesso em: 28 out. 2018. 
415 BRASIL. Lei nº 12.232/2010: “Art. 18.  É facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo 
de divulgação e sua aceitação por agência de propaganda, e os frutos deles resultantes constituem, 
para todos os fins de direito, receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação 
estabelecida no parágrafo único do art. 15 desta Lei. § 1º A equação econômico-financeira definida 
na licitação e no contrato não se altera em razão da vigência ou não de planos de incentivo referidos 
no caput deste artigo, cujos frutos estão expressamente excluídos dela.”; “Art. 15. Os custos e as 
despesas de veiculação apresentados ao contratante para pagamento deverão ser acompanhados da 
demonstração do valor devido ao veículo, de sua tabela de preços, da descrição dos descontos 
negociados e dos pedidos de inserção correspondentes, bem como de relatório de checagem de 
veiculação, a cargo de empresa independente, sempre que possível. Parágrafo único.  Pertencem ao 
contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente ou por intermédio 
de agência de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo, 
espaço ou reaplicações que tenham sido concedidos pelo veículo de divulgação.” 
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Bagnoli e Cordovil, ao comentarem os incisos do artigo 36 da Lei nº 

12.529/2011, no tocante à dominação de mercado relevante e ao exercício de 

posição dominante, assim explicam: 

O primeiro é aquele em que o agente econômico dotado de poder 
econômico pretende dominar o mercado por meio de práticas 
anticompetitivas, eliminando concorrentes e causando prejuízo ao 
consumidor. O segundo caso é aquele em que o agente econômico 
já dominou o mercado e abusa da sua posição para prejudicar os 
competidores ou evitar que novos agentes passem a atuar em seu 
mercado.416  

A Lei nº 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 

econômica, no artigo 36, define que constituem infração à ordem econômica os atos 

manifestados de qualquer forma, que tenham como objetivo ou produzam os efeitos 

de (i) limitar, falsear ou prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (ii) dominar 

mercado relevante de bens ou serviços; (iii) aumentar arbitrariamente os lucros; e 

(iv) exercer de forma abusiva posição dominante.417 

Reitera-se: a lei não condena aquele que conquista o mercado de forma 

natural, destacando-se dos competidores pela maior eficiência. 418  Outrossim, 

condena aquele que angaria posição dominante e é capaz de alterar unilateral ou 

coordenadamente as condições de mercado, ou quando controlar 20% (vinte por 

cento) ou mais do mercado relevante.419 

O Decreto-Lei nº 236/1967 estabeleceu regras de propriedade de rádio e de 

televisão que atenderam ao preceito constitucional de 1988 de vedação ao 

monopólio e ao oligopólio nos meios de comunicação, tanto que foram ratificadas 

pelo art. 8º da Lei 10.610/2002. 

                                                 
416 CORDIVIL, Leonor et al. Nova lei da defesa da concorrência comentada - Lei 12.529 de 30 de 
novembro de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 104. 
417  BRASIL. Lei nº 12.529/2011: “Art. 36.  Constituem infração da ordem econômica, 
independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou 
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de 
qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de 
bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posição 
dominante.” 
418 BRASIL. Lei nº 12.529/2011. “Art. 36 [...] § 1º. A conquista de mercado resultante de processo 
natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não 
caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo.” 
419 BRASIL. Lei nº 12.529/2011. “Art. 36 [...] § 2º. Presume-se posição dominante sempre que uma 
empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de 
mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este 
percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia.” 
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As restrições previstas no Decreto-Lei nº 236/1967 foram no sentido de 

limitar o número de concessão de serviços de rádio e de televisão por entidade e por 

pessoa física.420    

A preocupação quanto à diversidade de conteúdo também está estampada 

no citado Decreto-Lei, ao prever, no parágrafo sétimo do artigo 12, que as empresas 

concessionárias ou permissionárias de serviço de radiodifusão não poderão estar 

subordinadas a outras entidades que se constituam com a finalidade de estabelecer 

direção ou orientação única, mediante cadeias ou associações de qualquer espécie. 

Todavia, a restrição legal é contornável com a contratação de terceiros para 

aparecerem como sócios das empresas de comunicação. 

Sobre o tema da concentração da propriedade de veículos de comunicação, 

a Ação Civil Pública 2008.78.00.01.4043-5, de Santa Catarina421, discutiu o abuso 

do poder dominante do Grupo RBS, que detinha quase 100% (cem por cento) dos 

jornais de grande circulação no Estado de Santa Catarina e queria adquirir também 

o Jornal A Notícia S.A.  

A aquisição do Jornal A Notícia S.A. Empresa Jornalística pela Zero Hora 

Editora Jornalística foi submetida à apreciação do CADE, já que o Grupo RBS 

possuía l8 (dezoito) emissoras de televisão aberta, o que é vedado, de acordo com o 

Decreto-Lei nº 236/1967, que regulamentou a vedação constitucional ao oligopólio. 

Argumentou-se que a interpretação dada pelo ente federativo 
concedente acerca do número de estações geradoras de sinal para 
um mesmo proprietário não poderia ser chancelada, eis que a 
intenção do legislador era a de obstar a concentração de veículos de 
radiodifusão de imagem sob um mesmo comando, a fim de garantir a 
pluralidade de ideias e a preservação do acesso à informação, bem 

                                                 
420 BRASIL. Decreto-Lei nº 236/1967: “Art 12. Cada entidade só poderá ter concessão ou permissão 
para executar serviço de radiodifusão, em todo o país, dentro dos seguintes limites:  I) Estações 
radiodifusoras de som: a - Locais: Ondas médias – 4 e Frequência modulada – 6; b - Regionais: 
Ondas médias – 3 e Ondas tropicais – 3, sendo no máximo 2 por Estados; c - Nacionais: Ondas 
médias – 2 e Ondas curtas – 2.   2) Estações radiodifusoras de som e imagem - 10 em todo território 
nacional, sendo no máximo 5 em VHF e 2 por Estado.” 
421 BRASIL. Tribunal Regional Federal. 4ª Região. Ação Civil Pública nº 2008.72.00.014043-5 (SC). 
Órgão Julgador: Juízo Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis. Autor: Ministério Público 
Federal x Réu: TV Coligadas de Santa Catarina SA e outros. Disponibilização de Sentença no dia 
11/05/2011 (Boletim JF 034/2011). Apelação Cível Nº 5001303-26.2012.4.04.7200, 4ª turma do TRF. 
Data da publicação do Acórdão DE em 26/10/2018. Ementa do Acórdão: “Administrativo e processual 
civil. Aquisição de controle acionário de empresa jornalística pelo grupo RBS. Redução do número de 
emissoras de televisão - Ato de concentração submetido ao conselho administrativo de defesa 
econômica (CADE). Intervenção do judiciário no controle dos atos administrativos. Perda 
superveniente de objeto em face da venda a terceiros. Indenização por dano moral à coletividade - 
Interesse de agir que se mantém hígido. Improcedência por unanimidade.” 
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como a liberdade de iniciativa e concorrência, evitando o abuso do 
poder econômico422. 

Chamado a opinar sobre a aquisição do jornal, o CADE concluiu pela 

aprovação da compra, já que não havia constatado a existência de qualquer 

irregularidade no negócio, notadamente quanto ao market share acima de 20% 

(vinte por cento) por parte da empresa adquirente. 

O juízo de primeira instância, na mencionada Ação Civil Pública, entendeu 

que não havia oligopólio por parte do Grupo RBS e que não havia sido descumprida 

a regra fixada no artigo 12 do Decreto-Lei nº 236/1967 no tocante às restrições de 

propriedade de comunicação pelas pessoas físicas e jurídicas envolvidas, tendo 

julgado improcedente o pleito. 

Quando o processo chegou ao 4º Tribunal Federal Regional para julgamento 

da apelação, a fração catarinense do Grupo RBS423 havia sido vendida424. Dessa 

forma, no tocante às questões de oligopólio e de descumprimento das regras do 

Decreto nº 236/1967, o processo havia teria o objeto.  

A decisão do TRF negou o enfrentamento a uma situação que perdura, já 

que a venda das ações do Grupo RBS não alterou o fato de que este grupo pode 

deter mais 20% dos veículos de comunicação de Santa Catarina, que com a entrada 

de novos sócios passou a se chamar Grupo NC.425 

A falta de decisão de mérito sobre esse caso e sobre o caso que tratou do 

funcionamento do mercado publicitário (que chegou ao CADE como consulta e teve 

                                                 
422 BRASIL. Tribunal Regional Federal. 4ª Região. Ação Civil Pública nº 2008.72.00.014043-5 (SC). 
Órgão Julgador: Juízo Substituto da 3ª Vara Federal de Florianópolis. Autor: Ministério Público 
Federal x Réu: TV Coligadas de Santa Catarina SA e outros. Disponibilização de Sentença no dia 
11/05/2011 (Boletim JF 034/2011). Apelação Cível Nº 5001303-26.2012.4.04.7200, 4ª turma do TRF. 
Data da publicação do Acórdão DE em 26/10/2018. 
423 Zero Hora Editora Jornalística S.A., RBS Participações S.A. e RBS Rádios - Participações S.A. (as 
duas primeiras, partes na presente ação) firmaram instrumento vinculativo pelo qual se 
comprometeram a vender (i) os Jornais Diário Catarinense, Hora de Santa Catarina, Jornal de Santa 
Catarina e A Notícia, de propriedade da RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A., (ii) a outorga de 
televisão da Rede Globo em Florianópolis/SC; (iii) a totalidade da participação societária.  BRASIL. 
Tribunal Regional Federal. 4ª Região. Apelação Cível nº 5001303-26.2012.4.04.7200, 4ª Turma. 
Relator Des. Luiz Alberto D’Azevedo Aurvale. Porto Alegre, RS, 14 de novembro de 2018. Publicação 
20.11.2018. Disponível em: https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/649645791/apelacao-civel-ac-
50013032620124047200-sc-5001303-2620124047200?ref=juris-tabs. Acesso em: 19 set. 2019. 
424  Vendido para Carlos Sanches, dono do e Lírio Parisotto, que formaram o Grupo NC. Cf. 
CHRISTOFOLETTI, Rogério. Família Sirotsky EMS, medicamentos genéricos vende todas suas 
empresas em Santa Catarina. Observatório da Imprensa, Edição n. 893, 07.03.2016. Disponível 
em: http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/familia-sirotsky-vende-todas-suas-
empresas-em-santa-catarina/. Acesso em: 19 set. 2019. 
425  GRUPO.NC. Grupo NC já nasceu grande, mas quer crescer ainda mais, Disponível em: 
https://www.gruponc.net.br/. Acesso em: 19 set. 2019. 
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como desfecho o arquivamento do processo) 426  representam um risco para a 

democracia, não apenas pela falta de prestação jurisdicional adequada, mas porque 

esse descaso mantém o mercado de comunicação sujeito a concentração 

econômica, pondo em risco a pluralidade de fontes de informação como meio de 

concretização da cidadania.  

Sobre a questão da concentração de mercado pelo pagamento de 

incentivos, está em curso o Mandado de Segurança Coletivo nº 5007746-

46.2017.4.03.6100427  contra Inquérito Civil Público do Ministério Público de São 

Paulo428, que teve por objeto “colher elementos e informações com o fim de verificar 

efeitos da remuneração de agências publicitárias por meio de Planos de Incentivos, 

conhecidos como Bônus de Volume, relacionados à concentração dos meios de 

comunicação”, sob os argumentos de que (i) a discussão em torno do modelo 

comercial praticado no setor publicitário não teria relação com qualquer direito 

transindividual (difuso ou coletivo) nem individual homogêneo e, portanto, o 

Ministério Público não seria parte legítima para a investigação; (ii) as práticas do 

mercado de comunicação no tocante às agências têm previsão legal; e (iii) que por 

trás da ação estaria o interesse de grandes anunciantes de “tentar extrair receitas e 

margens das suas agências de propaganda”429. O Sindicato das Empresas de Rádio 

e Televisão do Estado de São Paulo (Sertesp) requereu a suspensão do inquérito e 

a abstenção de exigir as informações requisitadas em tal procedimento.   

Foi negada a segurança em primeira instância430 com o entendimento que a 

apuração, objeto do inquérito é incompatível com o regramento constitucional. O 

processo foi objeto de recurso, ainda pendente de decisão.431  

                                                 
426 Consulta nº 60/2000 resultante da conversão do Ato de Concentração nº 08012.01008/1998-52. 
427 BRASIL. Tribunal Regional Federal. 3ª Região. Mandado de Segurança Coletivo nº 5007746-
46.2017.4.03.6100, em curso perante a 7ª Vara Cível Federal de São Paulo. Autor: SERTESP – 
Sindicato das Empresas de Rádio e televisão no Estado de São Paulo. Entidade Coatora: Ministério 
Público Federal e União Federal.  
428  A Portaria IC nº 416/2016 da Procuradoria da República Regional dos Direitos do Cidadão 
determinou a instauração do Inquérito Civil Público nº 1.34.001.006420/2016-21.  
429 BRASIL. Tribunal Regional Federal. 3ª Região. BRASIL. Tribunal Regional Federal. 3ª Região. 
Mandado de Segurança Coletivo nº 5007746-46.2017.4.03.6100, em curso perante a 7ª Vara Cível 
Federal de São Paulo. Autor: SERTESP – Sindicato das Empresas de Rádio e televisão no Estado de 
São Paulo. Entidade Coatora: Ministério Público Federal e União Federal, p. 15. 
430 Segurança Denegada em 13/06/2018. “As alegações do impetrante relativas à ausência de justa 
causa e competência do MPF para a instauração do referido ICP, bem como à previsão legal e 
juridicidade dos Planos de Incentivo nas relações comerciais/negocias que compõem o mercado 
publicitário não têm o condão de ensejar o arquivamento do inquérito e paralisar a regular atuação da 
autoridade impetrada.”  JUSBRASIL. Diários Oficiais. Páginal 126 da Judicial I – Capital SP do 
Tribunal Regional Federal. 3ª Região, São Paulo, 18.06.2018. Disponível em: 
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A partir da compreensão do bom funcionamento do mercado de mídia, cujos 

recursos advêm do mercado publicitário, assim como da análise de casos 

administrativos e judiciais em que a dinâmica destes mercados foi reputada 

imperfeita e de mau funcionamento, como se observou, resulta em uma potencial 

ameaça ao mercado de ideias e à liberdade de expressão. 

Portanto, as ameaças ao pluralismo e à diversidade, no ambiente brasileiro 

da comunicação social, devem contar com a análise científica, seja para identificar 

aspectos que comprometam o pluralismo e a diversidade na mídia, seja para 

conceber ações que viabilizem o espírito de liberdade da Constituição (art. 220, § 

5º), nessa matéria. 

                                                                                                                                                         
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/195417105/trf-3-judicial-i-capital-sp-18-06-2018-pg-126. Acesso 
em: 3 nov. 2019. 
431 JUSBRASIL. Diários Oficiais. Páginal 126 da Judicial I – Capital SP do Tribunal Regional Federal. 
3ª Região, São Paulo, 18.06.2018. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/195417105/trf-
3-judicial-i-capital-sp-18-06-2018-pg-126. Acesso em: 3 nov. 2019. 
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4 OS DESAFIOS DO MERCADO, SEUS REFLEXOS NA PLURALIDADE DE 

FONTES DE INFORMAÇÃO E O IMPACTO PARA A LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO 

 

 

A liberdade de comunicação não é absoluta. Seja por ordem econômica, 

como os direitos de propriedade que sobre ela recaem (como direitos autorais, por 

exemplo), seja por questões ético-morais, como a proibição de propaganda dirigida 

a menores 432 , ou mesmo pelo custo político-social envolvido, a liberdade de 

expressão enfrenta limites que muitas vezes são levados ao Supremo Tribunal 

Federal para serem delineados à luz da Constituição. 

O presente capítulo tem como objetivo enfrentar o custo econômico da 

liberdade de expressão e as possíveis soluções da organização do mercado da 

comunicação para garantir um ambiente de concorrência equilibrado e, por 

consequência, plural e diverso. 

 

4.1 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO POR UMA PERSPECTIVA ECONÔMICA 

    

Como todo ativo, a informação tem um custo. No entanto, o custo da 

informação deve ser mensurado de forma diferente, pois é única. Então, o desafio 

que se apresenta é: como mensurar o custo da informação? 

Dantas433 defende: 

Em suma: o valor da informação é poupar tempo de trabalho. Esse 
valor não se realiza por meio da troca na circulação (como na 
mercadoria), mas por meio da interação da comunicação. Daí 
decorre uma desigualdade inerente entre o valor da informação para 

                                                 
432 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. Recurso Especial nº 1.558.086–SP. Relator 
Ministro Relator Humberto Martins. Recorrente: Pandurata Alimentos Ltda. Recorrido Ministério 
Público de São Paulo. Amicus Curie: Instituto Alana. Brasília, DF, 10 de março de 2000. Publicação 
DJe 15/04/2016. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/339859993/recurso-
especial-resp-1558086-sp-2015-0061578-0/inteiro-teor-339860013?ref=juris-tabs. Acesso em: 28 out. 
2019. “Ementa: Processual Civil. Direito do Consumidor. Ação Civil Pública. Violação do art. 535 do 
CPC. Fundamentação deficiente. Súmula 284/STF. Publicidade de alimentos dirigida à criança. 
Abusividade. Venda casada caracterizada. Arts. 37, § 2º, e 39, I, do Código De Defesa Do 
Consumidor. Recurso Improvido por unanimidade.” 
433  DANTAS, Marcos. A lógica do capital informação: a fragmentação dos monopólios e a 
monopolização dos fragmentos num mundo de comunicações globais. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2002, p. 143. 
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quem a ‘produz’ e para quem a ‘consome’, o que impossibilita 

equalizar valores de troca. 

 

Moody e Walsh 434  explicam que quase toda a literatura que trata da 

valoração financeira da informação tem como base a tecnologia, ao invés de 

conteúdo. No entanto, defendem que a informação também é um ativo (asset) e, 

para isso, consideram três características inerentes aos ativos: (i) a informação 

pode resultar em benefício econômico, uma vez que de posse da informação é 

possível tomar decisões efetivas; (ii) a informação é usada como meio de barganha 

(aquele que controla a informação dela pode beneficiar-se) e (iii) a informação é o 

resultado de transações anteriores, o que significa que ela já foi objeto de compra, 

desenvolvimento interno ou descoberta (a comunicação é o subproduto da 

transação). 

Com base nesses argumentos, esses autores consideram que um ativo 

tem um custo e um valor. Todavia, a informação não tem um comportamento 

econômico como outro ativo, mas caraterísticas (natureza) próprias que eles 

definiram em alguns princípios ou leis435. São eles: 

1. A informação é passível de ser partilhada infinitamente: o consumo não 

exaure a informação, que possui valor e pode ser partilhada por múltiplas 

áreas de negócios e ter o mesmo valor para cada parte. Geralmente, o 

compartilhamento de informação tende a multiplicar o seu valor: 

“conhecimento é poder” e, como consequência, nem todos estão 

dispostos a partilhá-la. A duplicação da informação, por outro lado, não 

multiplica o seu valor, mas pode gerar custos, como custo de manutenção 

da informação (data storage), por exemplo. 

2. O valor da informação aumenta com o uso: a informação em si só tem 

valor quando é usada. Os requisitos para o uso efetivo da informação são: 

saber que ela existe; saber onde buscá-la (fonte); ter acesso a ela e saber 

                                                 
434  MOODY, Daniel; WALSH, Peter. Measuring the value of information: an asset valuation 
approach. [Paper to be presented at the Seventh European Conference on Information Systems 
(ECIS’99), Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark, 23-25 June, 1999.  Disponível 
em: http://wwwinfo.deis.unical.it/~zumpano/2004-2005/PSI/lezione2/ValueOfInformation.pdf. Acesso 
em: 31 jul. 2018. 
435 O tema também é tratado por Suely Angélica do Amaral (Marketing da informação: abordagem 
inovadora para entender o mercado e o negócio da informação. Revista Ibict - Ci. Inf., Brasília, DF, v. 
40,  n. 1, p. 85-98, jan./abr., 2011. Disponível em:  
http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1327/1506. Acesso em: 31 jul. 2018. 
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como usá-la. Outro aspecto também importante em relação à informação 

é a sabedoria em usá-la (Information Literacy). Ter a informação não 

garante a eficiência na tomada de decisão. É preciso saber usá-la. 

3. Informação é perecível: o valor da informação tende a depreciar com o 

tempo. Informação relevante é a informação recente. 

4. O valor da informação aumenta com a sua acurácia: a informação que 

não é precisa pode tornar-se um risco e poderá, até certo ponto, 

transformar-se em desinformação e as pessoas pararem de usá-la. 

5. O valor da informação aumenta quando combinada com outras 

informações: o processo de tomada de decisão é baseado na obtenção 

de informação de uma gama de sistemas operacionais. Mas existe um 

limite no qual a integração da informação pode ser contraproducente 

(“integrar 20% de informação, geralmente leva a 80% de integração”436). 

6. Mais informação não significa, necessariamente, melhor. Estudos na área 

da psicologia indicam a capacidade limitada do ser humano de processar 

a informação. O excesso de informação (overload, traduzido por 

saturação) pode degradar a sua compreensão. O interessante é que, 

nesse caso, a lei da economia sobre a redução da utilidade marginal437 

não se aplica. O valor da informação percebida para a tomada de decisão 

cresce para além do ponto de saturação. O excesso de informação reduz 

a performance, mas, por outro lado, aumenta a confiança e a satisfação 

da decisão tomada pelo líder.  

7. A informação se exaure. A maior parte dos recursos é escassa; quanto 

mais se usa, menos se tem. A informação é “autogeradora”: quanto mais 

se usa, mais se tem. Isso porque a informação nova ou derivada é fruto 

de sumarização, análise ou combinação de diferentes fontes de 

informação.  

 

                                                 
436 AMARAL, Suely Angélica do. Marketing da informação: abordagem inovadora para entender o 
mercado e o negócio da informação. Revista Ibict - Ci. Inf., Brasília, DF, v. 40, n. 1, p. 85-98, 
jan./abr., 2011, p. 8. Disponível em:  
http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1327/1506. Acesso em: 31 jul. 2018. 
437 De acordo com o texto, a diminuição do custo marginal seria a seguinte: quanto mais pessoas 
possuem uma commodity, menor será seu valor para essas pessoas. 
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O valor da informação é diretamente proporcional ao quanto se está disposto 

a pagar por ela, e fazer isso não é novo. Quem opera no mercado de ações conhece 

bem o valor da informação.438  

Com o advento da internet, a informação passou a ser usada como 

commodity. Quanto vale a notícia de que o cônjuge de seu rival político é assassino? 

Ou que determinado candidato vai expulsar todos os refugiados do seu país? A 

notícia vale muitos dólares, como provaram os garotos da Macedônia, que 

ganharam dinheiro com postagens falsas durante a campanha eleitoral dos Estados 

Unidos.439 

Ariño explica os limites da noção de substitutibilidade para capturar o valor 

da informação:  

Há muitas falhas na ideia de substituibilidade da mídia em si, já que 
elas são valorizadas na mídia como diversidade, tanto de conteúdo 
quanto de fontes. Assim, dois produtos economicamente não 
equivalentes (rádio e jornais, radiodifusão e publicação) ainda seriam 
parte do mercado mais amplo de ideias. Além disso, as razões pelas 
quais a substituibilidade não pode ser usada com preço, mas com 
formato, agendamento de tempo ou qualidade de conteúdo. Pode-se 
argumentar que não existe ‘substitutibilidade’ dos serviços de mídia. 
O esporte é um exemplo extremo de uma pequena substituição no 
conteúdo da mídia. É improvável que um espectador que queira um 
determinado torneio de tênis esteja satisfeito com uma competição 
de golfe ou mesmo com outro jogo de tênis. Imediata e baixa 
substituição resulta em uma curva de demanda relativamente 
inelástica para certos eventos que se tornam muito valiosos para as 
emissoras. Além disso, mesmo se estamos falando exatamente do 
mesmo conteúdo (notícias, por exemplo) e exatamente da mesma 
fonte (por exemplo, um jornal), ainda existem diferenças na forma 
como as notícias são selecionadas, apresentadas e interpretadas. 
Por fim, é mais perigoso perder um produto não substituível.440 

                                                 
438 De acordo com a Lei nº 6.385/1976 (introduzido pela Lei Federal nº 10.303/2001), artigo 27-D, o 
uso de informação privilegiada é crime.  
439 Os jovens de Veles, durante a campanha de Trump, mantinham alguns perfis falsos no Facebook 
e direcionavam o tráfego para sites que eles criavam. Essas páginas conseguiram ser bastante 
atraentes a ponto de atrair visitantes para ler as notícias ali postadas. Com o interesse das pessoas 
nas páginas, os anunciantes negociam com o dono da página um espaço publicitário que remunera o 
uso desse espaço, à medida que os “clicks” vão ocorrendo. Para saber mais sobre o assunto, 
consultar: REHEM, Leandro. Fake News, Trump e o marketing político digital: uma lição de 
engajamento. Marketing Político Digital, 05.03.2018. Disponível  em: 
http://marketingpoliticodigital.com/fake-news-marketing-politico-digital/. Acesso em: 28 ago. 2018; 
VICTOR, Fabio. Como funciona a engrenagem das notícias falsas no Brasil. Folha de São Paulo, 
19.02.2017. Disponível em:  https://ambientedigitalpuc.wordpress.com/2018/03/01/como-funciona-a-
engrenagem-das-noticias-falsas-no-brasil/. Acesso em: 28 ago. 2018. 
440 ARIÑO, Mónica. Competition law and pluralism in European Digital Broadcasting: Addressing the 
Gaps. Communiations & Strategies, Florence, European University Institute, n. 54, 2nd quarter, 
2004, p. 97. Disponível em: 

 

http://marketingpoliticodigital.com/fake-news-marketing-politico-digital/
http://marketingpoliticodigital.com/fake-news-marketing-politico-digital/
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Posner441, sobre a perspectiva econômica da informação, indaga se existe 

hierarquia de valor no discurso e conjectura que o monopólio mais perigoso é o 

monopólio político. A competição política só é possível com a pluralidade de pontos 

de vista. Ademais, o próprio governo tem dificuldade de conhecer em que as 

pessoas estão pensando e a ignorância sobre o que o povo está pensando pode 

levar a erros de cálculo (o autor exemplifica com a derrocada dos governos do rei 

Luís XVI da França e de Reza Pahlavi, do Irã).  

Todavia, para esse autor, não é possível aferir se eliminar toda a liberdade 

do discurso político seria mais pernicioso do que eliminar toda arte, toda publicidade 

ou mesmo todo debate científico. Um abreviamento da liberdade do discurso político 

pode ser menos danoso que um abreviamento radical do discurso não político.442  

Sunstein443 chama atenção para o fato de que a liberdade de expressão é, 

muitas vezes, limitada por questões econômicas, como o direito de propriedade. 

Assim, a cópia não autorizada de obras de arte ou mesmo de DVDs de filmes é 

considerada crime. Da mesma forma, o Congresso Nacional é constitucionalmente 

autorizado a regular espetáculos e diversões públicas444 e regular propagandas de 

tabaco, agrotóxicos e bebidas alcoólicas.445  

                                                                                                                                                         
https://www.academia.edu/1050000/Competition_law_and_pluralism_in_European_digital_broadcasti
ng_Addressing_the_gaps. Acesso em: 28 out. 2018. No original: “There are also numerous flaws in 
the idea of media substitutability itself, since what is valued in the media is diversity, both of content 
and of sources. Thus, two economically nonequivalent products (radio and newspapers, broadcasting 
and publishing) would still be part of the same wider marketplace of ideas. Furthermore, the reasons 
why substitutability happens or not can have nothing to do with price, but with format, time scheduling 
or content quality. It can be fairly argued that there is no such thing as 'substitutability' of media 
services. Sports are an extreme example of how little substitution takes place in media content. A 
viewer wanting a particular tennis match is unlikely to be satisfied with a golf competition or even with 
another tennis match not featuring his/her favorite player. Immediacy and low substitution result in a 
relatively inelastic demand curve for certain events that become very valuable for broadcasters. 
Furthermore, even if we are talking about exactly the same content (news, for example) and exactly 
the same source (for example, a newspaper), there are still differences in the way the news are 
selected, presented and interpreted 66. Finally, it is more dangerous to lose a non-substitutable 
product than for two close substitutes to merge.”  
441 POSNER, Richard A. Free Speech in an Economic Perspective. Suffolk University Law Review, 
1, 20, 1986, p. 9. 
442 POSNER, Richard A. Free Speech in an Economic Perspective. Suffolk University Law Review, 
1, 20, 1986, p. 10. 
443 SUSTEIN, Cass. Republic, p. 192-194. 
444 BRASIL. [Constituição (1988)]: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e 
a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição. [...] § 3º Compete à lei federal: I - regular as diversões e espetáculos 
públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada; [...].” 
445 BRASIL. [Constituição (1988)]: “Art. 220 [...] II - estabelecer os meios legais que garantam à 
pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e 
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Para Posner, essas limitações seriam formas de censura, assim como o 

licenciamento de rádio e de televisão, a restrição de radiofrequência em presídios446, 

a pornografia, a tributação do setor e até o editor do jornal.  

Alguns cerceamentos são mais “aceitáveis” do que outros. Mas, 

verdadeiramente, existe uma diferença a ser feita entre a censura e o julgamento a 

posteriori447. As restrições mencionadas linhas atrás são formas de censura.448  

Posner449 também avalia que o critério para supressão do discurso depende 

de dois fatores: (i) da natureza e do valor do discurso suprimido, e (ii) do quanto 

desse discurso for suprimido, que ao fim depende do método de supressão, do 

âmbito e extensão da regulação e da robustez ou fragilidade do mercado (mais 

precisamente do grau de benefício social do discurso que é externalizado) . 

Ao longo do desenvolvimento de seu raciocínio, o autor se detém em várias 

hipóteses de possíveis supressão de discurso. Em cada uma delas ele avalia o 

custo social e econômico do ponto de vista da censura por meio da regulação do 

discurso e do quanto ela afronta o princípio da primeira emenda ou o julgamento a 

posteriori. 

Ao fim, a questão que está posta é: qual o menor custo para a sociedade? 

Perder o acesso à informação censurada ou por meio do Judiciário (julgamento a 

posteriori)? 

Não se pretende defender que a liberdade de expressão deva ser absoluta, 

ressalvadas as proibições constitucionais. Há situações para as quais é necessário 

observar o segredo, como questões de Estado e outras situações sobre as quais 

                                                                                                                                                         
televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e 
serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.  § 4º A propaganda comercial de 
tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, 
nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os 
malefícios decorrentes de seu uso.” 
446 POSNER, Richard A. Free Speech in an Economic Perspective. Suffolk University Law Review, 
1, 20, 1986, p. 14. 
447 POSNER fala em “criminal punishment”. Entende-se que o termo é inadequado, tendo em vista o 
caráter histórico do Brasil e considerando que não existe mais caráter punitivo nas ações relativas à 
liberdade de imprensa, desde a publicação do Acórdão da ADPF 130 (em 06/11/2009), que julgou 
inconstitucional a Lei de Imprensa (Lei nº 5250/1967) com suas disposições sobre multa e detenção 
em caso de abuso na manifestação do pensamento. Ressalva seja feita, no entanto, sobre as 
condições muito específicas de calúnia, injúria e difamação, dispostos nos artigos 138, 139 e 140 do 
Código Penal. 
448 POSNER, Richard A. Free Speech in an Economic Perspective. Suffolk University Law Review, 
1, 20, 1986, p. 12. 
449 POSNER, Richard A. Free Speech in an Economic Perspective. Suffolk University Law Review, 
1, 20, 1986, p. 9. 
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recaem o segredo e o sigilo, em que o custo da censura da informação talvez possa 

ser menor do que o custo de sua divulgação. 

Conforme defendido por Pinto e Sgrignolli450, a diferença entre segredo e 

sigilo está no objeto que se pretende resguardar. No caso do segredo, a regra 

constitucional é a publicidade, mas a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação) regulamentou o preceito constitucional do acesso a informações 

previsto nos artigos 5º, inciso XXXIII, 37, inciso II e §3º, e 216, § 2º, para definir e 

delimitar o uso dos termos “sigilo” e “segredo”.  

Apesar da defesa ao acesso à informação, a lei não excluiu as hipóteses 

legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial 

decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa 

física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. No sigilo, 

a informação que deve ser protegida encontra esteio na Constituição Federal, no 

sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas (art. 5, inc. XII) e no sigilo 

de fonte quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, inc. XIV). 

Mas duas conclusões se destacam no pensamento de Posner451 e deveriam 

ser objeto de monitoramento constante nos países. A primeira conclusão é que, 

embora seja mais eficiente, o custo econômico da censura prévia pode ser maior 

que o custo da prestação jurisdicional a posteriori. Na verdade, até a eficiência é 

relativa. A severidade na restrição depende de um número variável de fatores, como 

tempo, lugar e forma de expressar a opinião, tornando mais custoso ao orador fazer 

a mensagem chegar até o ouvinte. 452  A segunda conclusão diz respeito à 

importância da liberdade de expressão no discurso político: o custo de regular o 

discurso político é muito alto, enquanto o benefício, em uma sociedade sólida 

(estável), com uma população educada, é normalmente, muito baixo. Se o governo 

gasta verba para defender um ponto de vista patriótico ou mesmo desencorajar o 

aborto, por exemplo, isso ainda é mais barato do que suprimir o discurso. Mais, se o 

                                                 
450 LISBOA. Roberto Senise (coord.). O direito na sociedade de informação IV: movimentos sociais, 
tecnologia e atuação do Estado. Coimbra: Almedina, 2019; PINTO, Felipe Chiarello de Souza; 
SGRIGNOLLI, Ruth Carolina R. Censura, segredo e sigilo: a sociedade contemporânea e o 
Judiciário nos trinta anos da Constituição cidadã. 
451 POSNER, Richard A. Free Speech in an Economic Perspective. Suffolk University Law Review, 
1, 20, 1986, p. 37. 
452 POSNER, Richard A. Free Speech in an Economic Perspective. Suffolk University Law Review, 
1, 20, 1986, p. 16. 
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ensino particular fosse proibido e o governo impusesse às escolas públicas um 

uniforme, um currículo militarizado, a supressão do discurso seria seríssima. 

Ao fim, avaliar o custo da liberdade de expressão é próximo do possível. Por 

meio da interdisciplinaridade da economia, da sociologia e do direito, considerando 

os instrumentos de análise das diversas situações de supressão do discurso, seja 

com regulamentação prévia, seja por julgamento a posteriori, coletando e 

organizando informações (como pesquisas e relatórios) de impacto regulatório e 

julgamentos existentes sobre o tema, liberdade de expressão assegurada é o que a 

maximiza os resultados para a sociedade.     

 

4.2 A CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DO MERCADO DE COMUNICAÇÃO 

 

A possibilidade de manutenção da diversidade e da pluralidade dos meios 

de comunicação em um Estado capitalista, obedecendo aos princípios da ordem 

econômica de livre iniciativa, é necessária e desejável. 

Muitas soluções propostas sugerem a pulverização da propriedade dos 

meios de comunicação, ou, de outra forma também radical, o controle dos meios 

e/ou do conteúdo (proibido constitucionalmente no Brasil). Mas nem um, nem outro 

parecem soluções eficientes.  

A pulverização da propriedade dos meios de comunicação não parece 

eficiente porque o custo para a manutenção da prestação do serviço, seja ele de 

rádio, de televisão ou mesmo de mídia impressa, é alto 453  e depende de 

investimento inicial e de investimento ao longo do tempo para garantir inovação e 

modernidade ao produto. Para serviços concedidos, como são o rádio e a televisão, 

ainda é preciso considerar a taxa de retorno de investimento da prestação do 

serviço. Ainda, a pulverização da propriedade de comunicação dilui o investimento 

feito em mídia e inviabiliza a produção de conteúdo de qualidade, o que também é 

um risco para a democracia, já que dificulta a produção de audiovisual pela indústria 

nacional e mantém a sua baixa competitividade com a indústria estrangeira.454 

                                                 
453 CENEVIVA, Walter Vieira; SGRIGNOLLI, Ruth Carolina. A formação histórica da propriedade de 
radiodifusão no Brasil. In: SOUZA JÚNIOR, Arthur Bezerra de; ASENSI, Felipe (org.). Poder 
econômico e Estado: concentração e poder econômico. 
454 Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais – APRO e Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. Mapeamento e impacto econômico do setor audiovisual 
no Brasil, 2016, p. 279-280. Cf. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE. 
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A regulação de conteúdo esbarra o tempo todo no limite constitucional do 

que é possível regular em termos de comunicação. A verdade é que a garantia da 

livre expressão de um conteúdo é característica da democracia. Não pode haver 

intervenção estatal sobre o conteúdo. 

Dessa forma, entende-se que a solução para uma mídia mais plural e 

diversa passa por três fatores importantes: (i) transparência das estruturas midiáticas 

e dos seus dados econômicos; (ii) obrigações tributárias acessórias que fortaleçam a 

transparência; (iii) monitoramento das prerrogativas da comunicação (em sentido 

amplo); e (iv) mudança dos marcos regulatórios (observados os estritos limites 

constitucionais). 

 A transparência envolve regras que garantam aos cidadãos o acesso às 

informações sobre as estruturas societárias e as informações econômico-financeiras 

dessas empresas. As empresas de rádio e de televisão sempre foram organizadas 

como sociedades limitadas (ainda que empresas de grande porte) e nunca 

precisaram publicar seus balanços455, de forma que o cidadão não tem acesso às 

movimentações financeiras dessas empresas. 

Embora complexa a compreensão e análise de tais informações, o cidadão 

tem um papel fundamental nesse processo, como destaca Dahl456: 

Devido aos custos relativamente baixos da comunicação e da 
informação, a quantidade bruta de informação disponível sobre 
questões políticas em todos os níveis de complexidade aumentou 
imensamente. Não obstante, essa disponibilidade maior da 
informação talvez não leve a uma competência maior ou maior 
compreensão – a escala, a complexidade e a maior quantidade de 
informação impõe exigências sempre mais pesadas à capacidade 

dos cidadãos.  

Fusões e aquisições poderiam flexibilizar ou ajustar estruturas 

cristalizadoras no mercado da mídia. A existência da Lei nº 10.610/2002, que dispõe 

sobre a participação de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de 

                                                                                                                                                         
Mapeamento e impacto econômico do setor audiovisual no Brasil 2016 – Resumo Executivo. 
Apro/Sebrae/FDC. Disponível em: http://www.abap.com.br/pdfs/publicacoes/mapeamento.pdf. Acesso 
em: 4 set. 2019. 
455 O argumento está baseado no fato de que o artigo 3º da Lei nº 11.638/2007 (que estende às 
sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e à divulgação de demonstrações 
financeiras contidas na Lei das S.A.), ao remeter ao artigo 176 da Lei das S.A. (Lei nº 6.404/1976), 
não obrigada as empresas do tipo limitada a publicarem seus balanços. Ela regula apenas sobre as 
formas da escrituração e de elaboração de demonstrações financeiras e a necessidade de auditoria 
independente.  
456 DAHL, Robert. Sobre a democracia, p. 207. 
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, pode ser uma alternativa para 

investimento em empresa de comunicação.  

Mas existe também a possibilidade de grupos nacionais exógenos ao 

mercado de comunicação, que veem no setor certa atratividade, serem agentes 

catalizadores de mudanças.  

Rodrigues e Vieira 457  também defendem essa ideia ao analisarem o 

mercado de fusões e aquisições do setor jornalístico. Os autores observam que 

ainda existe muita resistência nas operações de fusões e aquisições na indústria 

informativa, principalmente durante o processo de integração, quando os recursos e 

os processos das empresas envolvidas são integrados, na prática, por meio das 

estratégias traçadas para a operação.  

Um dos grandes diferenciais analisados é que a sociedade atual caracteriza-

se como sociedade redacional, um estágio posterior à sociedade da informação e 

isso implica dizer que não basta mais ter informação e manipulá-la para entregar ao 

público, é preciso, além das habilidades jornalísticas, coletar e processar grandes 

volumes de informação, lapidar dados e saber como usá-los.458  

Esse é o diferencial que os atuais processos de fusão e aquisição podem 

trazer para o setor: além do financiamento da atividade, é possível modernizar o 

modelo de fazer jornalismo. Mas, para tanto, é preciso que esse mercado se abra 

para uma “mentalidade gerencialista e de business dentro das redações”459. 

 

 

 

                                                 
457   RODRIGUES, Fabiano; VIEIRA, Leandro. Modelo conceitual para análise de processos de 
aquisição de empresas jornalísticas. Revista Comunicação & Inovação, PPGCOM/USCS, v. 20, n. 
42, p. 88-107, jan.-abril, 2019, p. 96. Disponível em: 
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/5253. Acesso em: 22 
set. 2019. 
458  RODRIGUES, Fabiano; VIEIRA, Leandro. Modelo conceitual para análise de processos de 
aquisição de empresas jornalísticas. Revista Comunicação & Inovação, PPGCOM/USCS, v. 20, n. 
42, p. 88-107, jan.-abril, 2019, p. 96. Disponível em: 
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/5253. Acesso em: 22 
set. 2019. 
459  RODRIGUES, Fabiano; VIEIRA, Leandro. Modelo conceitual para análise de processos de 
aquisição de empresas jornalísticas. Revista Comunicação & Inovação, PPGCOM/USCS, v. 20, n. 
42, p. 88-107, jan.-abril, 2019, p. 96, 102. Disponível em: 
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/5253. Acesso em: 22 
set. 2019.  
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4.2.1 As regras de transparência para o serviço das comunicações 

 

As empresas privadas não estão obrigadas à transparência, nos termos da 

Lei de Acesso à Informação, já que esta lei se aplica a órgãos da Administração 

direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e aos órgãos públicos 

integrantes da Administração direta (Poderes Executivo, Legislativo, Cortes de 

Contas, Judiciário e Ministério Público). As autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, também estão sujeitas às regras de transparência.460 

A Lei de Acesso à Informação diz respeito às informações públicas e permite 

a qualquer pessoa solicitar documentos ao órgão público, fazendo o pedido sem 

qualquer justificativa. 

Portanto, o cidadão possui um instrumento leal de vigilância das atividades 

do governo e de como são investidos os recursos públicos. 

No caso de empresas privadas, como as empresas de comunicação, elas 

estão sujeitas, por lei, a informar ao Congresso Nacional as alterações de controle 

societário.461 

As empresas jornalísticas estão obrigadas, pela mesma lei, a apresentar, até 

o último dia útil de cada ano, declaração com a composição de seu capital social, 

incluindo a nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos 

                                                 
460 BRASIL. Lei nº 12.527/2011: “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal. 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da 
administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e 
do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às 
entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, 
recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, 
termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.” 
461 BRASIL. Lei nº 10.610/2002: “Art. 3º As alterações de controle societário de empresas jornalísticas 
e de radiodifusão sonora e de sons e imagens serão comunicadas ao Congresso Nacional. Parágrafo 
único. A comunicação ao Congresso Nacional de alteração de controle societário de empresas de 
radiodifusão será de responsabilidade do órgão competente do Poder Executivo e a comunicação de 
alterações de controle societário de empresas jornalísticas será de responsabilidade destas 
empresas.” 
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titulares, direta ou indiretamente, de pelo menos 70% (setenta por cento) do capital 

total e do capital votante.  

Essas informações estão previstas na Constituição Federal462, na forma de 

regras em relação à propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens. Portanto, são informações de interesse público, que devem ser 

facilmente acessadas por qualquer pessoa como exercício de cidadania e nos 

termos da Lei de Acesso à Informação. 

A Ancine, criada pela Medida Provisória nº 2228-1, é uma agência 

reguladora e tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do 

mercado do cinema e do audiovisual. Desde a sua criação, a agência vem 

trabalhando com pesquisas sobre o mercado de comunicação e de produção de 

audiovisual. No entanto, a realização desse trabalho demanda funcionários com 

múltiplas formações, acesso a documentos particulares e pesquisa de campo, o que 

é custoso e se revela uma limitação relevante para a manutenção das informações 

atualizadas.463  

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

possui o Sistema de Informação ao Cidadão (SIC), que permite fazer buscas sobre 

assuntos relativos a sua competência. O sistema não é amigável e não oferece, de 

forma clara, a coleta e o cruzamento de informações.464  

A Anatel segue o mesmo padrão do MCTIC no tocante ao acesso a 

informações para o usuário. Mas, em relação a assuntos técnicos, como Planos 

Básico de Distribuição de Canais 465 , a agência costuma disponibilizar as 

informações de forma mais clara e acessível ao público em geral. 

                                                 
462 BRASIL. [Constituição (19880]: “Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou 
de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. § 1º Em qualquer 
caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros 
natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades 
e estabelecerão o conteúdo da programação. § 2º A responsabilidade editorial e as atividades de 
seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há 
mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social.” 
463Informações sobre o trabalho da Ancine podem ser encontradas em: AGÊNCIA NACIONAL DO 
CINEMA. Agenda Regulatória. Disponível em: https://www.ancine.gov.br/pt-br/regulacao/agenda-
regulatoria. Acesso em: 22 set. 2019.  
464 O sistema pode ser acessado em: https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx. 
465  Cf. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. Planos básicos de distribuição de 
canais, 6 de fevereiro de 2015.   Disponível em: http://www.anatel.gov.br/setorregulado/planos-
basicos-de-distribuicao-de-canais. Acesso em: 25 out. 2018. 
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Essas regras de transparência são afetas às regras de concessão dos 

serviços, como obediência à restrição à propriedade de emissoras de radiodifusão 

de sons e imagens contida no Decreto-Lei nº 236/1967 e à propriedade cruzada 

prevista na Lei nº 12.485/2011 (Lei do SeaC). 

Portanto, a Lei de Acesso à Informação, ainda que implementada de forma 

precária, é um instrumento positivo para determinadas ações desse setor. Mas as 

informações contidas nos citados órgãos da Administração Pública não são 

suficientes para conhecer as estruturas do mercado de comunicação, principalmente 

no que diz respeito à distribuição de verbas publicitárias.  

Conforme defendido ao longo deste trabalho, a proposta não é a de 

intervenção ou limitação à atividade empresária tampouco quebra de segredos 

empresariais, mas sim a busca de critérios que assegurem o pleno funcionamento 

do mercado com vistas a garantir a liberdade de expressão (com a pluralidade e a 

diversidade de informação) e, por consequência, o fortalecimento da democracia. 

Com esse objetivo em vista, a melhor hipótese que se acortina para que haja 

maior clareza no mercado da comunicação é a conjugação das informações sobre 

sócios, direção, propriedade cruzada, plano de outorga das concessões com as 

informações fiscais, que definem os serviços e indicam a participação econômica de 

cada membro do setor.  

 

4.2.2 As regras fiscais para o setor publicitário 

 

A garantia da liberdade de expressão passa pela não intervenção do Estado 

nos meios de comunicação. No entanto, como regulador da atividade econômica, o 

Estado tem um papel importante a realizar. 

Além das atividades acima descritas, as obrigações tributárias acessórias 

podem ser de grande auxílio para definir certas práticas do mercado publicitário. 

A Lei Sapin, promulgada na França (Lei n° 93-122 de 29 de janeiro de 

1993 466 ), teve como objetivo estabelecer regras de prevenção à corrupção, de 

transparência econômica e de procedimentos públicos. 

                                                 
466 Cf. LEGIFRANCE. LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à 
la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Disponível em : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604&dateTexte=&categ
orieLien=id. Acesso em: 22 set. 2019. 
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O artigo 20467 Lei Sapin determinou que a compra de qualquer espaço ou 

serviço publicitário deveria ser feita por um intermediário, em nome de apenas um 

anunciante e com contrato de mandato por escrito. A publicação ou distribuição de 

material publicitário impresso pode ser realizada por um intermediário apenas em 

nome de um anunciante e sob contrato escrito do mandato. Com isso, operações 

tendentes a fraudar as leis antitruste, no mercado da mídia, seriam mais fáceis de 

detecção. 

A Lei Sapin não parou por aí. Ela previu que qualquer desconto ou vantagem 

tarifária de qualquer tipo concedida pelo vendedor deveria aparecer na fatura emitida 

para o anunciante e mesmo que as faturas não sejam pagas diretamente pelo 

anunciante ao vendedor, a fatura é comunicada diretamente pelo vendedor ao 

anunciante. 

Os artigos 21 e 22 da Lei Sapin foram categóricos em proibir o recebimento 

de qualquer remuneração ou vantagem que não fosse o valor pago pela prestação 

do serviço do intermediário em razão da venda publicitária e pela agência 

responsável pelo plano de mídia.468  

Outra determinação bastante interessante diz que qualquer pessoa – ou seu 

grupo – que preste serviços de consultoria em mídia ou suporte a espaços 

publicitários deve indicar em suas condições gerais de venda os vínculos financeiros 

que mantém com os vendedores mencionados.469  

                                                 
467 LOI n° 93-122/1993: “Art. 20. - Tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet 
l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le 
compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. Ce contrat fixe les conditions de 
la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées 
dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne 
également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le 
montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit 
accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en 
tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat. Même si 
les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, 
la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur.” 
468 LOI n° 93-122/1993: “Art. 21. - Le mandataire mentionné au premier alinéa de l’article 20 ne peut ni 
recevoir d’autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de 
l’exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur. 
Art. 22. - Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de 
support d’espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part 
du vendeur d’espace. ” 
469 LOI n° 93-122/1993: “Art. 24. - Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou 
de préconisation de support d’espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente 
les liens financiers qu’elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à 
l’article 20, en précisant le montant de ces participations. ” 
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Todas as regras relativas à prestação de serviço de publicidade contidas 

nesses artigos devem ser observadas, sob pena de aplicação de multa.470 

Com esse mesmo rigor na prestação de informações sobre faturamentos, 

em junho de 2017 entrou em vigor, na França, a Lei Sapin II, que trouxe as mesmas 

obrigatoriedades para a publicidade online e para outras mídias, relativamente a 

vendedores de espaço publicitário.  

No Brasil, como dito anteriormente, a bonificação por volume, seja entre 

entes privados e agência, seja entre Administração Pública e agência, não regras 

específicas de contratação. Tampouco o seu pagamento possui código de 

recolhimento próprio.471 O bônus é declarado como prestação de serviço publicitário, 

um gênero no qual a bonificação não se insere. 

O código próprio de atividade, conhecido como Classificação Nacional de 

Atividade Empresarial (CNAE), destina-se à identificação da atividade econômica em 

cadastros/registros de pessoas jurídicas e à classificação oficial do Sistema 

Estatístico Nacional utilizado pelo IBGE no censo econômico.  

O censo econômico é importante para as atividades de regulação e 

planificação estatal. Sem a estratificação precisa e consistente dos documentos 

fiscais que retratam as transações no mercado de comunicação, a sua compreensão 

e adequada regulação tornam-se de difícil execução e de alto custo. 

A disponibilidade de tais informações, estruturadas e lastreadas em 

documentos fiscais permitiria, no caso de contratação com a Administração Pública, 

justificar ou criticar analiticamente, a contratação de veículos pelas agências de 

propaganda, com observância de pesquisas e de dados técnicos comprovados.472 E, 

no caso de contratação entre agência e anunciantes privados, estariam disponíveis 

informação com maior consistência e menor custo de obtenção, para monitorar o 

equilíbrio de mercado, considerando as disposições da Lei nº 12.529/2011 e o 

impacto que a distorção do mercado pode resultar para a liberdade de expressão.  

                                                 
470 LOI n° 93-122/1993: “Art. 25. - 1° Est puni d’une amende de 200 000 F le fait. ” 
471 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Comissão Nacional de Classificação 
[Pesquisa por códigos ou atividades econômicas na CNAE]. Disponível em: 
https://cnae.ibge.gov.br/?option=com_cnae&view=atividades&Itemid=6160&tipo=cnae&chave=publici
dade&versao_classe=&versao_subclasse=. Acesso em: 23 set. 2019. 
472 Conforme pressuposto legal estabelecido no § 2º do artigo 18 da Lei nº 12.232/2010, que segue: 
“Art. 18 [...] § 2º  As agências de propaganda não poderão, em nenhum caso, sobrepor os planos de 
incentivo aos interesses dos contratantes, preterindo veículos de divulgação que não os concedam ou 
priorizando os que os ofereçam, devendo sempre conduzir-se na orientação da escolha desses 
veículos de acordo com pesquisas e dados técnicos comprovados.”  
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Em termos de incidência de imposto, uma decisão monocrática em Recurso 

Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Município do Rio de 

Janeiro tinha competência para cobrar Imposto Sobre Serviço (ISS) em relação à 

bonificação por volume, considerando que (i) no Código Tributário Municipal está 

prevista a definição do serviço de propaganda e de publicidade como fato gerador 

do tributo em questão, consignando alcançar o preço dos serviços e o valor das 

comissões de veiculação e honorários cobrados sobre aquele preço, ainda que 

executados por terceiros, e que (ii) a bonificação de volume importaria em comissão 

adicional recebida por agenciamento e intermediação e não constituiria receita 

financeira auferida (conforme pleiteado pelo contribuinte), devendo integrar a base 

de cálculo do ISS pago pelas agências de publicidade.  

O assunto sobre incidência de imposto é controverso e não existe ainda uma 

posição definida sobre o assunto. A decisão citada pode dar início a um longo 

debate para buscar fixar critérios legais sobre a natureza da bonificação por volume, 

mas a obrigação acessória não seria atingida por tal discussão. 

Mas, certamente, a definição da atividade econômica, antes de mais nada, 

seria importante para dar transparência às relações comerciais e aos respectivos 

dados, com os quais o mercado possa trabalhar para garantir a repressão ao abuso 

do poder econômico e, por consequência, a pluralidade dos meios e a manutenção 

de um ambiente de liberdade de expressão.  

 

4.2.3 A experiência europeia no monitoramento do pluralismo da mídia e da 

liberdade de expressão 

 

A Europa possui diversos institutos vinculados à pesquisa de mídia, como é 

o caso do já citado projeto entre o Instituto Reuters e a Universidade de Oxford. 

Esse instituto objetiva não só fomentar o profissionalismo, a liberdade de imprensa 

e a colaboração, mas também compartilhar os resultados da pesquisa e promover a 

comunicação entre os pesquisadores de mídia europeus e do mundo de língua 

inglesa.473  

                                                 
473   “The Reuters Institute manages the English language website of the European Journalism 
Observatory (EJO), an international network of media academics and journalists. It aims to foster 
professionalism, press freedom and collaboration, but also to share research results and promote 
communication between European media researchers and the English-speaking world.” REUTERS. 
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A França sedia o Reporters sans Frontieres (Repórteres sem Fronteiras), 

cujos princípios são promover todas as liberdades, assegurar a dignidade humana, 

fomentar a democracia, favorecer o desenvolvimento, estimular as capacidades dos 

indivíduos. Por meio dessa organização, que tem como foco o jornalista, são feitas 

investigações consagradas a uma problemática em particular (religião, ambiente, 

pressões econômicas, independência etc.) ou a uma zona geográfica, um país 

(Tailândia, Síria, Vietnã, Brasil etc.) e, no fim de um ano, são publicados relatórios 

indicando os problemas relativos à liberdade de imprensa.474 

No Brasil, há uma parceria do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação 

Social com a organização Repórteres sem Fronteiras para o Monitoramento da 

Propriedade de Mídia no Brasil (MOM). Esse trabalho tem como objetivo aumentar a 

transparência da mídia brasileira por meio de levantamento de dados sobre os 

maiores proprietários de canais de rádio, TV e sites, em todo o território nacional. O 

mesmo projeto já foi desenvolvido em lugares como Colômbia, Tunísia e Hungria.475  

O Article 19 (Artigo 19) também é uma organização não governamental cujo 

objetivo é defender a liberdade de expressão e de informação em países como Ásia, 

Bangladesh, América do Sul, Leste da África, México e outros476. No Brasil, são 

abordados temas como acesso à informação e acesso à água, descriminalização 

dos crimes contra a honra e o meio ambiente, combate ao vigilantismo na internet, 

rádios comunitárias.477  

Não obstante a existência de tantas entidades internacionais no Brasil e de 

algumas nacionais 478 , além das soluções apresentadas acima, em relação a 

investimento estrangeiro e à transparência das operações fiscais e das informações 

                                                                                                                                                         
European Journalism Observatory. Disponível em: 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/european-journalism-observatory. Acesso em: 29 out. 2018. 
474 Reporters sans Forontieres (RSF) é uma organização independente, sediada em Paris, dotada de 
um estatuto consultivo na ONU, na Unesco, no Conselho da Europa e da Organização Internacional 
da Francofonia (OIF). A RSF está presente em 130 países. O site possui um “medidor de repórteres 
vítimas de abuso” e um mapa do mundo com indicação das regiões mais violentas relativamente à 
atuação da mídia (https://rsf.org). 
475  INTERVOZES. Monitoramento da propriedade demídia no Brasil (MOM). Disponível em: 
http://intervozes.org.br/projetos/monitoramento-da-propriedade-de-midia-no-brasil-mom/. Acesso em: 
28 out. 2018. 
476 ARTICLE19.org. Annual Report: 2003 a 2018.  Disponível em: https://www.article19.org/about-
us/annual-report/. Acesso em: 28 out. 2018. 
477ARTICLE19.org. Annual Report: 2003 a 2018.  Disponível em: https://www.article19.org/about-
us/annual-report/. Acesso em: 28 out. 2018. 
478 Como o Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social e a Fundação Perseu Abramo, que não 
está indicada acima por ser uma fundação partidária. 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/european-journalism-observatory
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/european-journalism-observatory
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do governo, entende-se que é importante, para a garantia da liberdade de expressão 

no Brasil, a existência de uma entidade não governamental responsável por fazer o 

levantamento de dados não apenas da integridade física dos repórteres, mas 

também o monitoramento da propriedade dos meios de comunicação, das 

exigências legais relativas à matéria, das implementações legais e outras questões 

importantes e que devem ser monitoradas continuamente a fim de garantir um 

espaço independente de produção de informação sobre a mídia. 

Na Europa, o Centro de Pluralismo de Mídia e Liberdade de Mídia – Centre 

for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) – é um centro de pesquisa 

vinculado ao Instituto Universitário Europeu e ao Centro de Pesquisa Robert 

Schulman, que fica situado em Florença. O objetivo é o desenvolvimento de linhas 

inovadoras e líderes de pesquisa sobre a liberdade e o pluralismo da mídia na 

Europa para fornecer conhecimento de apoio à Comunidade Europeia em suas 

políticas legislativas.  

Esse Centro desenvolveu um Monitor de Pluralismo na Mídia – Media 

Pluralism Monitor (MPM) – em conjunto com a União Europeia entre os anos de 

2014 e 2015 para que fosse aferido o grau do risco da pluralidade de mídia em 

determinados países. 

O projeto teve dois testes-piloto e foi avaliado por várias entidades 

independentes, incluindo KU Leuven 479  e Ernest&Young, além de um time de 

especialistas. 

A proposta do Monitor para Análise de Risco à Pluralidade de Mídia é 

baseada em vinte indicadores e envolve diferentes áreas: proteção básica, 

pluralidade de mercado, independência política e inclusão social. As questões 

cobrem aspectos legais, econômicos e sócio-políticos.  

Todos os tipos de mídia são abrangidos pelo “Monitor”: pública, privada e 

educativa (também comunitária), reconhecendo que esses diversos tipos de mídia 

são regulados por regras legais diferentes.  

O questionário do monitoramento é aplicado em países da União Europeia e 

são respondidos por especialistas locais que compõem a rede do MPM480, ao passo 

                                                 
479 Universidade Belga (https://www.kuleuven.be/english/study). 
480 A lista de especialistas vinculados ao CPMF, para cada país, pode ser encontrada em: CENTRE 
FOR MEDIA PLURALISM AND MEDIA FREEDOM. Media Pluralism Monitor 2017 results. 
Disponível em: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2017-2/. Acesso em: 3 out. 2018. 
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que o CMPF faz a supervisão do preenchimento do questionário, além de garantir a 

consistência na coleta de dados.   

A pesquisa indica um maior ou menor pluralismo em determinado contexto e 

não necessariamente a ausência do pluralismo.  

O resultado desse trabalho pode ser útil para o legislador, para 

pesquisadores e para a sociedade civil, que deve estar bem informada sobre as 

ameaças ao pluralismo da mídia em diferentes contextos.   

A avaliação do risco para o pluralismo da mídia em determinado país, pelo 

MPM, não representa necessariamente falta efetiva de pluralismo em determinado 

contexto. Os resultados, a coleta de dados e a análise de informações interessam a 

formuladores de políticas, pesquisadores e sociedade civil. 

Além disso, cada pergunta do questionário foi classificada da seguinte 

forma: existência de questões legais (L-e): focadas em saber se determinada 

disposição existe no arcabouço legal de um país; questões de implementação legal 

(L-i); projetadas para examinar se o processo está em vigor para assegurar a 

eficácia da garantia. 

As questões sócio-políticas (S) examinam a prática real (isto é, uma 

verificação da realidade); as questões econômicas (E) foram projetadas para avaliar 

o risco com base nos dados econômicos (por exemplo, receitas de mercado, ações 

de audiência) relacionados ao pluralismo da mídia.  

Para determinar o risco para cada variável, subindicador e indicador, um 

questionário padronizado foi aplicado a todo questionário. A fórmula foi projetada 

para avaliar uma série de questões no campo da medição: dicotômico (por exemplo, 

sim / não) e policotômico (por exemplo, baixo, médio e alto risco) às respostas do 

monitor. Cada variável recebeu uma pontuação de 0 a 1, de acordo com a resposta 

dada à pergunta específica, com pontuações mais próximas de 0 apontando para 

uma avaliação de baixo risco. 

 Especificamente, as respostas às questões de existência legal (L-e), cujo 

tipo de resposta era sim / não, foram codificadas como 0 ou 1. As perguntas com 

uma resposta de três opções (baixo, médio e alto risco) foram codificadas como 0, 

0,5 ou 1, de acordo com a sua avaliação de risco. A mesma calibração foi aplicada 

às questões econômicas (E), cujas respostas foram primeiramente transformadas 

em respostas qualitativas (baixo, médio e alto risco), com base em benchmarks 
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estabelecidos. O centro de pesquisa CMPF tem seu modelo, faz levantamentos 

periódicos e refina a sua modelagem. 

A transposição do modelo para aplicação no Brasil pode ser interessante, já 

que é um modelo mais completo de monitoramento, levando em consideração 

diversos critérios. Pode, contudo, ser problemática porque o Brasil carece de 

informações públicas atuais em bases governamentais, além disso, o custo de 

pesquisa é alto e o país possui um território extenso. 

O uso do modelo do monitor oferece desafios, pois o Brasil carece de 

informações pública atuais em bases governamentais, o custo de conhecer os dados 

é elevado e requer preparo técnico dos envolvidos, sem considerar fatores como 

extensão territorial e penetração nas áreas distantes. 

Ainda assim, entende-se que o instrumental do CMPF é um valioso 

instrumento de monitoramento. Se for adaptado para o Brasil, contribuirá para o 

desenvolvimento de políticas públicas e de um modelo brasileiro de monitoramento 

do pluralismo da mídia. 

O tema é discutido em muitas instâncias, inclusive no Conselho de 

Comunicação Social do Congresso Nacional, e se espera que o Brasil possa dar um 

passo adiante para assegurar o pluralismo na mídia e garantir a liberdade de 

expressão como máxima da democracia. 

 

4.2.4 A mudança dos marcos regulatórios 

 

A proposta de mudança de marcos regulatórios do mercado publicitário com 

vistas a corrigir distorções não é novidade e já foi proposta tanto pelo CADE quanto 

pelo TCU quando analisados os processos em curso ou já julgados.  

O CADE, na decisão resultante da Análise Técnica nº 11/2016481, dispôs 

expressamente que o Conselho detectou as seguintes práticas do mercado de 

publicidade: (A) barreiras à entrada e criação de dificuldades de funcionamento de 

empresas por meio de (i) orientação para contratação em licitação apenas de 

                                                 
481  CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Nota Técnica nº 
11/2016/CGAA4/SGA1. Processo Administrativo nº 08012.008602/5002-09.  
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agências certificadas 482 , (ii) imposição de compra de pesquisa de mídia pelas 

agências de publicidade483 e (iii) discriminação entre bureaux e agência484, com a 

finalidade de impedir a expansão dos bureaux; (B) fixação de patamares mínimos e 

uniformes de desconto-padrão.485 

O TCU considerou os mesmos aspectos na avaliação do mercado, 

entendendo que a fixação de percentual de desconto-padrão é um limite à livre 

competição, em como limitar que apenas agências com certificados emitidos pelo 

CENP possam participar de licitação e praticar o desconto-padrão. 

Mas esse tribunal destacou ainda que o Decreto nº 4.563/2002 seria ilegal 

pois, no seu art. 7º, faz menção às “Normas-Padrão” que teriam sido aprovadas no I 

Congresso Brasileiro de Publicidade, expressão inexistente na Lei nº 4.680/1965, 

com vistas a fixar a remuneração devida às agências de propaganda, orientando os 

órgãos e as entidades integrantes do Sistema de Comunicação de Governo do 

Poder Executivo Federal (Sicom).  

A norma citada (Decreto nº 4.563/2002) feria os ditames da Lei nº 

8.666/1993, uma vez que, em termos de hierarquia entre as normas não poderia 

                                                 
482  BRASIL. Lei nº 12.232/2010: “Art. 4º Os serviços de publicidade previstos nesta Lei serão 
contratados em agências de propaganda cujas atividades sejam disciplinadas pela Lei no 4.680, de 
18 de junho de 1965, e que tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento.” 
483 CENP. Normas Técnicas: “Salvo prévia e expressa estipulação em contrário, a Agência deverá 
absorver o custo dos serviços internos e/ou externos de pesquisas regulares de audiência, auditoria 
de circulação e controle de mídia, disponíveis no mercado, necessários à prestação de serviços de 
controle da verba do Anunciante.” Referendado pelo Decreto nº 4.563/2002: “’Art. 7º  Os serviços de 
propaganda serão prestados pela Agência mediante contratação, verbal ou escrita, de honorários e 
reembolso das despesas previamente autorizadas, tendo como referência o que estabelecem os itens 
3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, e respectivos subitens, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas 
pelo CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão, com as alterações constantes das Atas das 
Reuniões do Conselho Executivo datadas de 13 de fevereiro, 29 de março e 31 de julho, todas do 
ano de 2001, e registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da cidade de São Paulo, respectivamente sob no 263447, 263446 e 2821311. (NR).” 
484 A Lei nº 4.680/1965, no artigo 3º, define a agência de propaganda e exclui os bureaux: “Art. 3º A 
Agência de Propaganda é pessoa jurídica, ... VETADO ..., e especializada na arte e técnica 
publicitária, que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos 
veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a 
venda de produtos e serviços, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou 
instituições colocadas a serviço desse mesmo público.”.  
485 CENP. Normas Padrão: “2.5.1. Toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabelecidas 
pelo CENP, comprometendo-se com os custos e atividades a elas relacionadas, habilitar-se-á ao 
recebimento do ‘Certificado de Qualificação Técnica’, conforme o art. 17, inciso I alínea ‘f’ do Decreto 
nº 57.690/66, e fará jus ao ‘desconto padrão de agência’ não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o 
valor dos negócios que encaminhar ao Veículo por ordem e conta de seus Clientes.” CONSELHO 
EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRÃO. Normas-Padrão da Atividade Publicitária. Disponível em: 
https://www.cenp.com.br/documento/normas-padrao-portugues. Acesso em: 3 nov. 2019. 
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impor à Administração Pública obrigação de contratar maior que a imposta pela Lei 

de Licitações. 

A Lei nº 12.232/2010, supriu várias dessas distorções do mercado, ao incluir 

em seu texto a previsão de bonificação por volume (conforme tratado 

anteriormente), a reserva de mercado às agências cadastradas no CENP e, ainda, 

ao reconhecer as regras deste órgão como legítimas às contratações. 

Todavia, a existência dessa lei, que autoriza as práticas criticadas, não torna 

lícitas, éticas ou morais as condutas praticadas. Antes disso, fere vários princípios 

constitucionais como a livre inciativa (artigo 170) e a proibição de monopólio e 

oligopólio dos meios de comunicação (artigo 222, § 6º). 

A transparência nas informações do mercado, a transparência na realização 

da atividade e o pagamento das remunerações, além de indicar o começo de uma 

realidade pautada no bom funcionamento do mercado nacional e com justiça nas 

relações. 

A adoção de monitores da mídia, por entes da sociedade civil, sem vínculo 

com o poder político ou estatal, seria de grande valia não só para a persecução da 

observância da regra competitiva, plural e diversificante da Constituição (art. 220, § 

5º da CF), como também para envolver a sociedade civil nesse tema que é de seu 

fundamental interesse. 
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CONCLUSÃO 
 

 

O projeto de construção deste trabalho teve como ponto de partida a 

observação de um mercado fundamental para a garantia da democracia, que é a 

mídia. 

É evidente que a existência de meios de comunicação é importante como 

fonte de arte, cultura e entretenimento. Mas é no jornalismo e nas informações sobre 

o país, seu governo, sua política, que se concretiza o direito do cidadão de se 

informar, ser informado e, por consequência, equipar-se do que é necessário para 

proceder às almejadas mudanças das decisões políticas, por meio do voto. 

A mídia é, portanto, agente catalizador de mudança em todas as esferas do 

poder político (Executivo, Legislativo e Judiciário), seja servindo como meio de 

divulgação dos serviços públicos prestados, seja como objeto de avaliação do 

público. Ademais, por meio da mídia, a sociedade conhece os temas relevantes para 

o seu bom funcionamento e debates sobre alternativas para a solução de seus 

problemas. Isso só é possível quando a mídia encontra um ambiente livre e plural na 

divulgação de ideias e opiniões. 

A estrutura das empresas de comunicação, como rádio, TV, meios 

impressos, ou mesmo o setor de telecomunicações, possui um custo alto para 

instalação e manutenção. Nos casos de empresas de serviços concedidos, como 

são o rádio, a televisão e os serviços de telecomunicações, existem ainda premissas 

a serem atendidas, como obrigações do ente privado para com o Estado. A 

consequência é a de que as atividades econômicas da comunicação consomem 

recursos financeiros de tal monta que, precisamente, é a dinâmica econômica a 

mais decisiva para o seu bom funcionamento; na falta de tais condições, os veículos 

de comunicação encerram suas portas, vão à falência e deixam de circular. 

E como a comunicação é considerada um setor estratégico, o rádio, a 

televisão e a mídia impressa têm limitações quanto a receber investimentos externos 

em seu capital. Sobra para esse setor remunerar-se por meio de publicidade e de 

assinaturas (estas em menor monta). O rádio e a televisão abertos, meios de 

comunicação mais usados pelos brasileiros, são gratuitos e, portanto, contam 

apenas com a verba publicitária. É nesse ponto que se encontra uma fissura nas 

paredes da democracia. 
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O mercado de comunicação é conhecido no mercado como two sided 

market. Isso significa que a estrutura de financiamento do meio de comunicação 

depende de dois lados: o anunciante, que remunera o veículo (por meio da agência) 

para veicular suas mensagens publicitárias e o consumidor desse produto ou 

serviço, que é também o eye ball (telespectador) do veículo de comunicação. Entre 

o mercado de audiência (o público) e o mercado de anunciantes está o veículo. 

É o anunciante que financia o veículo para que a propaganda de seu 

produto/serviço chegue ao maior número de consumidores possíveis. Quanto mais 

pessoas virem o produto/serviço, maior será a chance do anunciante de vender esse 

produto/serviço e ser remunerado por isso. 

No outro lado, quanto mais atraente a programação ou conteúdo, mais 

público (audiência) haverá para o veículo. 

Os mecanismos de venda de produtos/serviços envolvem mecanismos 

sofisticados de captura da audiência, por meio de estímulos psicológicos, afetivos e 

instintivos, além das pesquisas sobre desejos e necessidades dos consumidores. 

É nesse momento que entra o intermediário dessa relação: a agência de 

publicidade. No Brasil, é a agência de publicidade quem identifica, por meio de suas 

pesquisas, o público alvo a ser atingido, a peça publicitária adequada e o veículo de 

comunicação a ser utilizado para veicular a publicidade (a prestação de todos esses 

serviços é conhecida como full service). 

A remuneração da agência pela prestação do serviço completo obedece 

regras estabelecidas por um conselho constituído pelos principais agentes do setor, 

conhecido como CENP, Conselho de Normas Padrão. Uma das funções do CENP é 

a autorregulação setorial. 

O CENP, por meio de seus registros, reconhece as agências de publicidade 

existentes no mercado como agências certificadas a contratarem e receberem seus 

honorários na proporção fixada pelas Normas-Padrão, denominado “desconto 

padrão”.  

Outras formas de remuneração como pagamento de fees (honorários) de 

produção de material publicitário são admitidas. 

Mas é no incentivo, conhecido como bônus, que as agências encontram sua 

maior fonte de renda. O incentivo, valor pago pelo veículo de comunicação para a 

agência que escolhe esse mesmo veículo para veicular a mensagem publicitária do 

anunciante, traz consigo o conflito de interesses entre o anunciante e a agência. Isso 
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ocorre porque o anunciante escolhe os melhores veículos (aqueles que tenham a 

maior aderência de público aos produtos e serviços anunciados e o menor custo de 

veiculação), ao passo que as agências preferem os veículos que mais lhes paguem 

comissões (pouco importando eficácia ou custo). As distorções que esse conflito 

gera são parte dos problemas que esse trabalho buscou analisar. 

O mercado publicitário possui regras próprias que foram convalidadas pela 

Lei nº 12.232/2011, para manter uma estrutura de mercado que convive com 

condutas e estruturas anticompetitivas. Entre essas condutas, estão na ordem do 

dia, a limitação da entrada de novas agências no mercado, por meio da 

obrigatoriedade de certificação no CENP, a fixação de valores (desconto padrão) e o 

pagamento de incentivos (bonificação por volume).  

Nesse cenário, especialmente para os veículos de comunicação, o 

pagamento de bonificação por volume pode revelar-se um limitador na manutenção 

do pluralismo da mídia, como visto. Os grandes veículos podem pagar maiores 

bonificações do que os veículos menores, em um círculo vicioso em que os maiores 

crescem e os menores definham até encerrar suas atividades. 

O incentivo feito de forma velada, considerado como prática do mercado, 

privilegia o veículo que mais pode pagar incentivos para a agência que trouxer maior 

quantidade de publicidade. Esse cenário, aliado a um poder de mercado histórico do 

veículo de comunicação dominante, mantém a estrutura concentrada. 

A conduta praticada entre agências e entes privados tem o efeito concreto 

de falsear a concorrência entre os veículos de comunicação e deveria ser reprimida. 

Mas a conduta praticada entre agência e entidade pública fere de morte a 

moralidade administrativa e, por consequência, rompe com os ditames 

constitucionais, gera conflitos de interesse que resultam em práticas imorais, quando 

não ilegais. 

A prática de incentivo pode gerar distorções concorrenciais em qualquer 

atividade econômica, mas quando inserida no mercado de comunicação, tais 

práticas devem ser alvo de completo repúdio por aqueles que estão envolvidos no 

mercado da comunicação e, mais que tudo, pelos cidadãos destinatários das 

condutas prejudiciais. 

Superar o atual estágio de carência de informações públicas, necessárias 

para avaliação econômica do mercado, como faturamento de cada empresa e dados 
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de audiência, é uma necessidade que pode ser alcançada por lei, mas também 

poderia ser alcançada por auto-regulamentação. 

Dessa forma, o primeiro passo que pode ser dado na direção da mudança é 

a transparência. A obrigatoriedade de as empresas de comunicação informarem o 

seu faturamento, a categorização econômica da bonificação por volume e as 

mudanças dos marcos legais são passos suficientes no sentido de garantir que a 

informação venha de várias fontes e que haja investimento para que seu conteúdo 

venha também com a qualidade que se espera desse setor. 

As mudanças das regras do CENP, de forma a assegurar a transparência 

nos contratos e nas receitas das agências de publicidade, o fim da obrigatoriedade 

certificação das agências pelo CENP para que possam participar do mercado, 

deveriam ser trazidas à discussão no âmbito das entidades de interesse, com 

representantes das partes interessadas, das associações vinculadas à área de 

comunicação e à manutenção da liberdade de expressão.  

No mesmo sentido, é requerida a participação do CADE, que deve ser 

provocado para identificar e punir os efeitos anticompetitivos das condutas das 

entidades dominantes desse mercado. Ao CADE cabe propor medidas para 

aumentar a transparência nas transações e limitar ou fazer cessar pagamentos a 

título de bonificação por volume pelos entes dominantes. 

Ao TCU e Tribunais Estaduais de Contas cabe a contínua auditoria dos 

entes administrativos contratantes de agências de publicidade.  

Ao Congresso Nacional cumpre rever os marcos legais existentes e adequar 

as normas aos princípios constitucionais de proteção à ordem econômica, à 

hierarquia das normas, à moralidade administrativa para, dessa forma, assegurar, 

sempre e com grande preocupação, que o ambiente plural promova continuamente 

a liberdade de expressão. 

É de grande importância implementar, por meio de grupos de pesquisas, 

organizações não governamentais e da participação de cidadãos, um modelo de 

monitoramento dos veículos de comunicação, de forma a garantir que a liberdade de 

expressão não corra, jamais, risco de ser violada.  

Aos cidadãos, a informação, sempre: a informação de que o pluralismo é 

desejado e, mais, a informação de que está sempre em suas mãos garantir que haja 

liberdade de expressão e democracia. 
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