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RESUMO 

 

 

LOPES, C.A. A Voz do Dono e o Dono da Voz: a influência da propriedade de rádios locais 

nos resultados das eleições municipais. 2018, 272 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – 

Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado Do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 

A literatura sobre mídia e política tem crescido nos últimos tempos, porém, na mesma 

velocidade, desenham-se posições conflitantes sobre a dimensão da influência da mídia em 

processos eleitorais. Nesta tese, nos valemos de um experimento natural - gerado pela expansão 

recente de rádios locais pelo interior do Brasil e por sua apropriação por políticos com atuação 

municipal - para avaliar o impacto da propriedade dessas rádios no desempenho eleitoral de 

seus proprietários. Utilizamos também dados involuntariamente divulgados pelo Governo 

Federal para investigar o clientelismo na outorga de rádios comunitárias. Por meio de amostras 

pareadas de um grupo de observação e de um grupo-controle, e da aplicação da metodologia de 

análise da diferença das diferenças, demonstramos que, enquanto no grupo-controle houve uma 

ampliação de 2,23% no desempenho eleitoral médio, no grupo de observação – formado por 

134 candidatos a prefeito proprietários de rádios locais - o impacto foi de 6,27% em sua votação 

proporcional média. Tais dados demonstram que a obtenção de uma outorga de rádio local é 

um fator que amplia significativamente o desempenho eleitoral dos seus proprietários. Além 

disso, ao analisarmos 17.422 processos de outorga de radiodifusão comunitária, observamos 

que o apadrinhamento de processos por deputados ou senadores aumenta em 2,14 vezes suas 

chances de serem aprovados, quando comparados aos que não contaram com esse tipo de apoio. 

Estes achados comprovam a existência de intenso clientelismo nas outorgas de radiodifusão 

local e contribuem para a construção de conhecimento acerca da influência da mídia na decisão 

do voto. 

 

Palavras-chave: Mídia. Rádio. Política. Eleições. Clientelismo. Comportamento eleitoral. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

LOPES, C.A. The Voice of the Owner and the Owner of the Voice: the influence of local radio 

ownership on municipal elections results. 272 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – 

Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado Do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

  The literature on media and politics has grown over time, even though, at the same 

pace, so have conflicting positions about media's influence over electoral processes. In this 

thesis, we assume a natural experiment – emerging from the recent expansion of local radio 

stations throughout Brazil's countryside and their appropriation by local politicians – to evaluate 

the impact of these radios' property on the electoral performance of their owners. We have also 

made use of Federal Government's involuntarily published data to investigate the impact of 

clientelism on community radios grants. Based on paired samples from one observation group 

and one control group, and after the application of the difference-in-differences methodology, 

we have demonstrated that the control group have experienced a 2.23% growth in average 

electoral performance. Meanwhile, among the members of the observation group – composed 

by 134 candidates who owned local radios and ran in mayoral elections - the impact was a 

growth of 6.27% in their average voting outcome. Such data demonstrate that obtaining a grant 

to operate a local radio is a factor that raises significantly the electoral performance of its owner. 

Furthermore, after we analyzed 17.422 community radio grants applications, we observed that 

the patronage of these applications by congressional representatives or senators raised their 

chances of approval in 2.14 times when compared to those who had not obtained this kind of 

support. These findings confirm the existence of intense clientelism on community radio 

granting policies and contribute to the building of knowledge around the influences of media 

in electoral processes. 

 

Keywords: Media. Radio. Politics. Elections. Clientelism. Electoral behavior. 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 

 

LOPES, C.A. La voix du Propriétaire et le Propriétaire de la voix: l'influence des radios locales 

dans les résultats des élections municipales. 2018, 272 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) 

– Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado Do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 La littérature sur média et politique a augmenté au cours du temps, mais, à la même 

vitesse, il se concevaient des positions conflictuelles sur la dimension de l'influence des médias 

dans les processus électorales. Dans cette thèse, nous avons nous utilisés d'une expérience 

naturelle – crée par la récente expansion des radios locales à travers l'intérieur du Brésil et les 

appropriations par des politiciens municipales – pour évaluer l'impact de la propriété de ses 

radios sur la performance électorale de ses propriétaires. Nous avons utilisés aussi des données 

involontairement divulgués par le Gouvernement Fédérale pour investiguer le clientélisme dans 

l'octroi des radios communautaires. Au moyen de l'association des échantillons d'un groupe 

d'observation et un groupe contrôle, et de l'application de la méthodologie d'analyse de la 

différence des différences, nous avons démontré que parmi le groupe contrôle il y avait une 

ampliation de 2,23% sur la performance électorale moyenne, pendant que parmi le groupe 

d'observation - composé de 134 candidats qui possédaient des radios locales et se sont présentés 

aux élections municipales -, l'impact a été de 6,27% dans le vote proportionnel moyen. Ces 

donnés démontrent que l'obtention d'un octroi de radio locale est un facteur que augmente 

significativement la performance électorale de ses propriétaires. Par ailleurs, en analysant 

17.422 processus d'octroi de radiodiffusion communautaire, nous avons observé que le 

parrainage des processus par des députés ou des sénateurs augmente en 2,14 fois ses chances 

d'être approuvés, quand nous comparons avec ces qui n'ont pas eu le même appui. Ces 

découvertes vérifient l’existence d'un intense clientélisme dans l'octroi de radios locales et 

contribuent à la construction d'expertise sur l'influence de la média dans la décision de vote. 

 

Mots-clés: Média. Radio. Politique. Élections. Clientélisme. Comportment électorale. 
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INTRODUÇÃO 

 

Democracia. Governo popular. Governo do povo. Participação. Representação. 

Deliberação. Ainda que não existam definições absolutas sobre o que é democracia, e modelos 

concorrentes habitam a teoria política, com uma extensa literatura produzida nos últimos anos. 

Mas é certo que existem expectativas sobre alguns requisitos mínimos aos quais a democracia 

deve atender. Entendemos, por exemplo, que uma democracia deveria incluir todas as pessoas. 

Também deveria fornecer os elementos necessários para que o povo possa realizar avaliações 

acerca dos temas sobre os quais decidem. Mas, apesar de a maior parte dos pesquisadores 

admitir que essas são condições essenciais da democracia, também há um razoável consenso 

de que existem barreiras para que essas duas vertentes estejam garantidas.  

Nesta tese, nos dedicamos a dois pontos específicos acerca da propriedade da mídia 

que estão intimamente ligados às barreiras que impedem que esses dois pilares democráticos 

sejam plenamente desenvolvidos. Por um lado, o acesso às outorgas de radiodifusão local é 

dificultado por barreiras burocráticas quase intransponíveis. Quase intransponíveis para a 

maioria, facilmente contornáveis por uma minoria. Buscamos entender, assim, quais elementos 

dessa política pública fazem com que ela não inclua todas as pessoas. Em outra vertente, 

investigamos se a propriedade de outorgas de radiodifusão local concede alguma vantagem 

eleitoral aos seus proprietários. Ou, dito de outra forma, procuramos entender se a política de 

outorgas de radiodifusão local está gerando uma realidade na qual nega-se o fornecimento dos 

elementos necessários para que o povo realize avaliações acerca dos temas sobre os quais 

decidem - o que terminaria por transformar o controle desses canais de transmissão em uma 

arma política para o controle estratégico das informações acerca da política municipal 

disponibilizadas ao povo.   

Portanto, isso significa que estabelecemos como hipótese que uma decisão basilar 

realizada pelo povo nas democracias – o voto – pode estar sendo realizada sem que os elementos 

necessários para que essa avaliação seja feita de maneira plena estejam disponíveis. Mas, para 

que esta hipótese seja testada, uma outra tem de ser admitida: a de que a mídia se tornou, nas 

democracias contemporâneas, um elemento de importância central para a construção do 

conjunto de informações necessárias ao povo para a tomada de decisões políticas – incluindo 

as decisões eleitorais. E é exatamente essa a hipótese a partir da qual iniciamos nossas análises: 

o que a imprensa publica molda, em algum grau, as preferências políticas do seu público.   
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Do ponto de vista legal, as democracias contemporâneas estabelecem que qualquer 

cidadão que goze de direitos políticos pode votar e ser votado, atendidos os requisitos mínimos 

estabelecidos em lei. Também buscam garantir que qualquer pessoa capaz de convencer outros 

de que efetivamente os representa poderá, por meio da argumentação e da persuasão, concorrer 

em eleições, obter votos e ganhar o direito de representar um conjunto de outras pessoas. Há 

garantias legais para que todos possam concorrer em igualdade de condições, prevalecendo os 

mais qualificados para persuadir seus concidadãos de que são mais aptos a representá-los nas 

instâncias decisórias superiores. As regras eleitoras protegem ainda a presença de organizações 

livres de conjunção de interesses – em especial os partidos – como elementos fundamentais de 

aglutinação básicos da democracia, transformando conjuntos de homens em conjuntos de 

ideias, que irão ser debatidas, avaliadas e escolhidas pelos cidadãos. 

Na prática, contudo, poucos têm a efetiva capacidade de serem eleitos, e a liberdade 

de voto de que gozam os eleitores é menor do que se imagina. Poder, prestígio, tradição, 

notoriedade, marketing e dinheiro, muito dinheiro, fazem com que uma pequena elite domine 

a arte de ser eleito, enquanto para a maioria é impossível sequer viabilizar uma candidatura. Do 

mesmo modo, a liberdade de escolha daqueles que apenas votam é tolhida por todos esses 

fatores, e mais alguns. Às vezes é a força que prevalece, por meio da fraude, da coação ou de 

qualquer outra forma de falsificação violenta da vontade popular. Em outras, o interesse 

imediato prepondera, e a compra de votos e a troca de favores moldam os resultados eleitorais. 

Vários também são os casos de estelionato eleitoral – candidatos se elegem com a promessa de 

cumprir uma determinada agenda apoiada pelo povo, mas governam para o atendimento dos 

interesses de grupos específicos, muitas vezes em detrimento dos interesses da massa que os 

elegeu. Quando tudo falha, e o representante opta por não atender plenamente aos anseios dos 

grupos dominantes, pode-se recorrer ao golpe – referendado por uma suposta defesa dos valores 

democráticos, para substituí-lo por alguém mais sensível às demandas dos seus grupos de apoio.   

Porém a mais asséptica e disfarçada forma de se manipular a democracia, de modo a 

garantir que o resultado das urnas seja “democraticamente” condizente com os interesses de 

uma minoria, ainda é a construção ideológica. De muitas formas, erigir um ideário no qual o 

povo faz, de maneira aparentemente livre, escolhas que não condizem com seus interesses – ou 

que, às vezes, são até mesmo frontalmente contrárias ao seu bem-estar – foi e continua sendo o 

instrumento fundamental a fazer com que a democracia não se transforme em um real governo 

do povo para o povo. Nesta construção de ideias, nesta formação de uma opinião pública com 

sentimentos e valores palatáveis às elites, nenhuma ferramenta se mostrou tão efetiva quanto a 

mídia – e exatamente por isso, nenhuma foi utilizada com tamanha intensidade. Não significa 
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uma crítica ao papel que a ideologia exerce na mobilização de interesses em democracias. Ela 

representa um elemento de facilitação de cognição e de aglutinação de interesses indispensável 

aos agrupamentos sociais. Estamos aqui a falar de uma ideologia específica, construída um 

tanto artificialmente, instrumentalizada para o atendimento de determinados fins, e de certa 

forma imposta verticalmente, por meio da utilização de atividades planejadas. “A forma mais 

efetiva de persuadir pessoas não é apontando o dedo para as suas caras”, disse certa vez Rush 

Limbaugh, um dos comentaristas políticos conservadores mais influentes dos Estados Unidos, 

mas “falar com eles de um modo que faça com que pensem que chegaram a certas conclusões 

por eles mesmos”1. É a este tipo de construção ideológica, tão sinceramente descrita por 

Libaugh, que nos referimos.    

Mais especificamente, é a influência da mídia nos processos eleitorais o tema 

primordial do presente estudo – mais especificamente, tratamos da influência da propriedade 

de rádios locais sobre o desempenho eleitoral de candidatos-radiodifusores em eleições a 

prefeito. Situamos a pesquisa dentro do rico debate sobre mídia e política, cuja literatura tem 

se expandido a passos largos nos últimos tempos. Em termos gerais, essa literatura vem se 

baseando em posições conflitantes sobre a pretensa interferência da mídia na política e, em 

especial, sobre a condução dos processos eleitorais. Marcando posição neste debate, nossa tese 

se vale de um experimento natural, gerado pela expansão recente de rádios locais pelo interior 

do Brasil e por sua disseminada apropriação por políticos com atuação nos municípios. O 

objetivo é avaliar o impacto da propriedade dessas rádios no desempenho eleitoral de seus 

proprietários. Adicionalmente, nos valemos de dados involuntariamente divulgados pelo 

Governo Federal para investigar o porquê de um número elevado de rádios locais terminar por 

ser apropriado por políticos, contrariando as diretrizes estabelecidas em lei para a exploração 

dos serviços de radiodifusão.  

É fato que aparelhos ideológicos diversos têm sido utilizados na construção da opinião 

pública, muito antes sequer de se cogitar o aparecimento da mídia de massa ou mesmo das 

democracias modernas. Monarcas se esforçaram em manter seus súditos a si subordinados, por 

meio de mecanismos variados de legitimação. Conquistadores da antiguidade se esmeraram em 

cultivar imagens de quase semidivindades, também com a preocupação de legitimarem suas 

dominações. E para esta legitimação, diversos foram os instrumentos usados, incluindo 

ferramentas poderosas como a arte, a educação e a religião (STAR, 2004). Mas nenhum desses 

                                                 
1 “I believe that the most effective way to persuade people is not to wag a finger in their face, but to speak to 

them in a way that makes them think that they reached certain conclusions on their own”. Rush Limbaugh radio 

program, julho de 1996. (BARKER e KNIGHT, 2000) 
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instrumentos foi tão ubíquo, esteve presente por uma fração tão grande do tempo diário das 

vidas cotidianas das pessoas nem foi tão monopolizador das cadeias de transmissão de 

informação quanto a mídia (CASTELLS, 1999). As democracias ocidentais do século XX, em 

especial a partir da disseminação dos meios eletrônicos de informação ocorrida de forma mais 

intensa entre as décadas de 1930 e 1960, são caracterizadas por uma participação preponderante 

dos meios de comunicação. Os debates políticos se dão por meio da mídia. Na mídia surgem e 

desaparecem reputações. A viabilidade de candidaturas é testada a todo momento por meio da 

mídia, e há baixa possibilidade de vir a ser eleito um candidato que não conte com ampla 

visibilidade midiática (COMBS e NIMMO, 1993).  

Acrescente-se que este novo fenômeno – a mídia política – surge exatamente em um 

momento de grandes avanços na compreensão das atitudes e dos comportamentos políticos dos 

cidadãos. Estes temas têm sido o foco de diversas pesquisas e, nas democracias mais bem 

estabelecidas, o entendimento dos fatores que levam às escolhas eleitorais dos cidadãos evoluiu 

a passos largos. Essa sincronia entre os dois fatores pode ter levado a certos exageros na 

avaliação do papel da mídia na construção das preferências eleitorais. Ademais, não se pode 

esquecer que a mídia é um instrumento, muitas vezes utilizado como um amplificador de forças 

que há tempos já existem nas democracias – embora tal instrumento não seja neutro, e sim 

dominado por forças políticas que agem na arena pública de maneira incisiva. Visibilidade, por 

exemplo, sempre foi essencial, e a mídia é somente um novo veículo para uma velha 

necessidade. Acrescente-se que, por mais avanços que tenham sido feitos no entendimento dos 

fatores que influenciam os comportamentos e atitudes eleitorais, há ainda lacunas substanciais 

a serem preenchidas, e a mídia continua sendo uma ilustre desconhecida em meio a tantos 

elementos que contribuem para a formação dos resultados das urnas.      

E a todos estes questionamentos sobre a real importância da mídia na conformação de 

resultados eleitorais, some-se o mais evidente e indiscutível fato: a ausência de evidências 

empíricas que possam suportar a hipótese de que os meios de comunicação são realmente 

capazes de influenciar ou mesmo de alterar os resultados de eleições (MUNDIM, 2014). Por 

exemplo, especula-se que o nascimento do marketing político como hoje conhecemos tenha 

ocorrido em 1952, na eleição de Dwight Eisenhower à presidência dos Estados Unidos. O termo 

“especulação” é o que mais se adequa, já que mais que um ponto na história, o surgimento do 

marketing político é um processo, que aos poucos foi se consolidando nas democracias dos 

séculos XX e XXI. Mas, efetivamente, foi nas eleições presidenciais norte-americanas de 1952 

que, pela primeira vez, uma agência de publicidade tratou um candidato como um produto, 

transformando o sisudo militar de nome impronunciável na imagem midiática de um simpático, 
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porém enérgico Ike, um herói de guerra conhecido por um simples apelido de apenas três letras 

(JAMIESON, 1996). Mas há dados empíricos que possam comprovar que o resultado da eleição 

teria sido outro sem a utilização destas ferramentas de marketing político? Há elementos reais 

a referendar que a eleição de Ike foi influenciada pela utilização intensiva da mídia para a 

construção da sua imagem de candidato perfeito? Não e não, eis as respostas.  

Outro exemplo, bem mais próximo temporal e geograficamente. Em 1989, um jovem 

e desconhecido governador, vindo da pequena Alagoas, é adotado por parte da mídia como um 

novo herói, capaz de renovar a política brasileira em sua cruzada contra os políticos tradicionais 

– embora ele próprio tenha sido alçado à política por força de uma longa tradição política 

familiar.  Os grandes veículos de mídia brasileiros se esmeram em construir um perfil de 

salvador da pátria, de alguém que iria recolocar o Brasil nos trilhos – a imagem de um trem que 

avança rumo ao futuro seria largamente utilizada na campanha oficial do candidato, lançado 

pelo nanico Partido da Reconstrução Nacional (PRN) (PORTO, 2012). Como sabemos, este 

jovem era Fernando Collor que, por pequena margem, terminou por derrotar Lula no segundo 

turno daquelas eleições presidenciais, com apoios explícitos e, em alguns casos, confessados 

da mídia. Confissões essas que incluíram um “quase mea-culpa” da Rede Globo. A emissora 

admitiu ter editado de maneira tendenciosa, nos seus noticiários, o debate de 13 de dezembro 

de 1989 – último ocorrido antes do segundo turno daquelas eleições. Mesmo que jamais tenha 

declarado abertamente que a edição teve o fim político de ajudar a eleição de Fernando Collor, 

a emissora admitiu publicamente seu erro no episódio, que “provocou um inequívoco dano à 

imagem da TV Globo”2. Mas Fernando Collor não teria sido eleito caso os meios de 

comunicação não tivessem interferido? Eis a pergunta, eis o mistério. 

Para Ike, para Collor e para tantos outros, não sabemos quais seriam os rumos das 

eleições caso não houvesse a participação da mídia. Se, por um lado, há metodologias bem 

desenhadas que podem comprovar a atuação partidária e parcial da mídia, a insuflar 

determinados temas e a menosprezar outros, guiada por projetos políticos determinados; por 

outro a avaliação dos reais impactos dessa atuação no mundo político é ainda falha e 

contraditória, com estudos cujos resultados variam desde uma percepção de papel central da 

mídia na política até a constatação de um atuação não mais que marginal, com pouca ou 

nenhuma interferência na vida política da sociedade.  Mas dificilmente a mídia gastaria tanto 

papel e tantas tintas para tentar convencer a população a adotar determinadas posturas políticas 

                                                 
2 Memória Globo – Debate Collor – Lula (erros). Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/erros/debate-

collor-x-lula.htm. Acesso em: 02 ago. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/erros/debate-collor-x-lula.htm
http://memoriaglobo.globo.com/erros/debate-collor-x-lula.htm
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sem que houvesse, ao menos, uma convicção bem formada dos agentes políticos e da própria 

mídia de que essa atividade é eficiente na formação de uma hegemonia sobre determinadas 

ideias políticas.  

E se as evidências de atuação partidária da mídia se acumulam no mundo, no Brasil 

elas transbordam. É o que revela, por exemplo, o projeto Manchetômetro, produzido pelo 

Laboratório de Mídia e Esfera Pública (LEMEP) do IESP.UERJ3. Desde julho de 2014, o 

LEMEP vem fazendo acompanhamento diário da cobertura de temas políticos e econômicos 

nos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo e no Jornal Nacional da Rede 

Globo, noticiário de maior audiência no País. Utilizando a metodologia de análise de valências, 

o Manchetômetro analisa se os textos midiáticos expressam alguma posição quanto ao assunto 

ou aos personagens mencionados. Os dados acumulados até aqui não apenas mostram vieses 

bem definidos, mas também uma atuação partidária que se intensifica em períodos eleitorais, 

com notícias muito mais negativas em relação a alguns candidatos do que a outros (FERES Jr., 

2017).  

Se, por um lado, projetos como o Manchetômetro escancaram o partidarismo da mídia, 

por outro existe uma grande dificuldade para avaliar se este partidarismo efetivamente se 

transmuta em alterações da opinião pública sobre os temas por ela abordados. Hunter e Power 

(2007), por exemplo, ressaltam que a abundância de assimetrias de informação no Brasil – um 

país marcado por intensas disparidades econômicas e regionais – modulam, em larga medida, 

os critérios utilizados pelos eleitores na avaliação dos seus candidatos. Desse modo, devido à 

baixa circulação de jornais – mais um fator que amplia a existência de assimetrias 

informacionais -, o impacto da cobertura negativa a determinados candidatos e positiva a outros 

seria bastante limitado, especialmente nas localidades mais pobres e com menor acesso à mídia. 

Contudo, tais conclusões são suportadas por escassos dados empíricos, que começaram a surgir 

apenas recentemente e são largamente baseados em metadados, construídos com objetivos 

outros que não a avaliação do real impacto da mídia sobre o comportamento eleitoral. 

Há, contudo, limitações práticas à realização de estudos desse gênero, especialmente 

em grandes democracias como a brasileira, que conta com mais de 144 milhões de eleitores4. 

Uma investigação efetiva sobre o tema, com abrangência nacional, exigiria a colaboração de 

diversos centros de pesquisa, a elaboração de surveys multicêntricos com milhares de 

participantes, o acompanhamento cotidiano e de longo prazo dos indivíduos incluídos nos 

                                                 
3 http://www.manchetometro.com.br. Acesso em: 02 ago. de 2017. 
4 Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 04 de maio de 2016, disponíveis em 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/eleicoes-2016. Acesso em: 02 ago. 2017. 

http://www.manchetometro.com.br/
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/eleicoes-2016
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grupos de pesquisa e a utilização de poderosas ferramentas estatísticas que pudessem extrair, 

desses surveys, dados necessários para se avaliar as possíveis alterações da percepção de fatos 

políticos gerada pela cobertura midiática de determinados temas políticos. Em suma, seriam 

pesquisas de altíssimo custo, cujos resultados poderiam, mesmo assim, ser duramente 

criticados, tendo em vista que a tentativa de se isolar o papel da mídia na construção da opinião 

pública para posterior avaliação é, per se, de eficácia duvidosa. 

Para tentar contornar tais limitações, diversos estudos recentes têm buscado construir 

experimentos naturais ou quase naturais, que permitam isolar com razoável grau de precisão os 

efeitos gerados pela mídia, para assim avaliar os seus impactos sobre o comportamento e as 

atitudes eleitorais dos grupos afetados. Gentzkow (2006), Mundim (2014) e Kern e Hainmueller 

(2009), por exemplo, utilizam experimentos naturais ou quase naturais nos Estados Unidos, no 

Brasil e na Alemanha, respectivamente, para avaliar o impacto do consumo de conteúdos 

midiáticos na tomada de posições políticas por esses consumidores. Em diferentes graus, os três 

estudos conseguem demonstrar um efeito estatisticamente significativo da mídia na formação 

de opiniões e na tomada de decisões políticas pelos indivíduos rotineiramente expostos aos seus 

conteúdos.  

Mas, com poucas exceções, estudos que se valem de experimentos naturais ou quase 

naturais para avaliar o impacto da mídia na formação da opinião pública pecam pela pouca 

representatividade dos grupos estudados, o que dificulta ou mesmo impossibilita o 

extravasamento dos seus resultados e a inferência de que o que vale para aquela pequena 

comunidade integrante da amostra analisada vale também para sociedades mais amplas. Com 

exceção de Mundim (2014), nos casos citados anteriormente, por exemplo, os grupos estudados 

se limitam a bairros de uma cidade ou, quando muito, a poucos municípios de pequeno porte. 

E em todos eles, o período de acompanhamento é curto – na maior parte das vezes, não superior 

a alguns poucos meses em torno da realização da pesquisa. Além disso, os efeitos registrados, 

invariavelmente, são apenas relativos a impressões sobre um determinado acontecimento 

político ou um determinado candidato. Pela natureza universal do sigilo do voto aplicado nas 

democracias contemporâneas, resta impossível avaliar se as impressões relatadas em surveys 

efetivamente se refletem em uma alteração de comportamento e no efetivo exercício de um voto 

supostamente influenciado por mensagens midiáticas recebidas pelo indivíduo objeto do 

estudo. 

Ademais, é necessário ressaltar que os experimentos naturais têm, por certo, algumas 

limitações inerentes à sua formatação. E, além disso, a popularização da sua utilização nas 

ciências sociais gerou uma espécie de “corrida pelo experimento natural”. Encontrar um 
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experimento efetivamente natural é bastante raro – muitas vezes, é quase um golpe de sorte, 

gerado por condições bem específicas que garantam não apenas que o desenho de pesquisa 

esteja correto, mas que os dados obtidos e as conclusões às quais os pesquisadores chegarão 

serão plausíveis. Desse modo, é improvável que tenham efetivamente sido observados 

experimentos naturais suficientes para a publicação de mais de 12,5 mil artigos utilizando-se 

deste tipo de desenho de pesquisa, somente no ano de 2017. Mas é isso o que mostra uma 

pesquisa pelo termo “natural experiment”, entre aspas, no Google Scholar. Há, como podemos 

observar, uma banalização do uso do termo, em diversos casos sem as devidas precauções que 

garantam que o estudo realmente se baseia em um experimento natural. 

Mas, mesmo nos casos em que um experimento natural realmente tenha sido 

observado, e que as três condições primordiais para a sua classificação tenham sido atendidas 

– 1) a resposta a sujeitos submetidos a um tratamento, comparadas à resposta de outros sujeitos 

de um grupo-controle, usualmente não submetidos a tal tratamento; 2) a divisão dos sujeitos 

entre os grupos de controle e tratamento tenham sido realizadas de maneira randômica ou com 

base em um critério externo não controlável pelo pesquisador; 3) a aplicação ou manipulação 

do tratamento pode ser controlada pelo pesquisador -, o experimento natural não é, por si, uma 

panaceia que leve a resultados inquestionáveis. Como ressalta Thad Dunning (2008), dados 

utilizados em experimentos naturais vêm de experimentos que estão ocorrendo naturalmente. 

Nas ciências sociais, esses fenômenos são usualmente fatos que acontecem como produto de 

forças sociais e políticas. Uma vez que a manipulação das variáveis não está sob controle do 

pesquisador, os experimentos naturais são, em vasta medida, estudos observacionais, em que 

há uma grande carga de atuação daquele que observa para determinar que um fenômeno ocorre 

“como se fosse” um experimento. Além disso, o estabelecimento de critérios tão restritivos 

gera, em diversos casos, dados com poucas observações viáveis que atendam aos requisitos do 

desenho de pesquisa, o que termina por comprometer a validade dos resultados.    

Para contornar o problema do baixo número de observações viáveis, nos valemos, 

nesta pesquisa, de dados gerados por um fenômeno amplo, que permite um número significativo 

de observações e que, salvo melhor juízo, tem sua maior expressão no Brasil: a propriedade de 

emissoras de rádio e televisão por políticos profissionais. Sobre o tema, os dados mais 

abrangentes coletados até hoje são os do Media Ownership Monitor (MOM), realizado desde 

2015 pela organização não-governamental Repórteres Sem Fronteira (RSF) e que já examinou 
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o mercado de mídia de doze países5. Um dos aspectos avaliados pelo RSF é a influência política 

sobre empreendimentos de mídia e sobre as redes de distribuição de informações. Embora em 

alguns países tenham sido encontrados altos índices de captura política da mídia – como é o 

caso de Mongólia, Ucrânia, Turquia e Colômbia -, essa influência se dá, na maior parte dos 

casos, de maneira indireta, por meio de relações íntimas e clientelísticas entre políticos e 

proprietários dos meios de comunicação. A propriedade direta dos meios por políticos, nos 

países estudados, é uma exceção, constituindo não mais que casos anedóticos – embora uma 

prevalência um pouco mais importante tenha sido observada na Ucrânia.   

Nada comparável, contudo, ao que ocorre no Brasil. Por exemplo, em dezembro de 

2015, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) propôs uma Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, ou simplesmente ADPF, relativa ao tema. A ação, que recebeu o número 

379, questiona a constitucionalidade do fato de políticos com mandato eletivo serem 

beneficiados com a outorga de concessões de emissoras de rádio e televisão. A ADPF 379 

menciona 38 parlamentares proprietários de concessionárias de radiodifusão – 30 deputados 

federais e oito senadores. E dois dos cinco ex-Presidentes da República vivos são proprietários 

de impérios locais de comunicação: Fernando Collor, controlador da Rádio Clube Alagoas, da 

Rádio Gazeta Alagoas, da TV Gazeta de Alagoas e do jornal Gazeta de Alagoas; e José Sarney, 

dono das TVs Mirantes de Balsas, dos Cocais e de Santa Inês6, da Rede Mirante de Rádio - que 

conta com emissoras em 23 municípios maranhenses -, e do jornal O Estado. Especificamente 

no caso de Sarney e Collor, ambos dominam as rádios e TVs líderes de audiência e os jornais 

mais lidos dos seus respectivos estados7, conferindo-lhes o papel de principais magnatas da 

comunicação em suas áreas de atuação política primordiais. No caso de Sarney, o motivador 

principal da construção do seu império de comunicação é, confessadamente, a obtenção de 

vantagens políticas. Em entrevista concedida à revista Carta Capital em novembro de 2005, o 

ex-presidente afirmou que sua família “era de classe média”, e completou: “a única participação 

em empresas é relativa à atividade política: jornal, rádio e televisão”. Ainda na entrevista, 

                                                 
5 Monitor de Propriedade da Mídia. Até 07 de fevereiro de 2018, haviam sido avaliados os mercados de mídia de 

Brasil, Camboja, Colômbia, Gana, Mongólia, Peru, Filipinas, Sérvia, Tunísia, Turquia, Ucrânia e Marrocos. 

Estão previstos, ainda para 2018, os lançamentos dos relatórios da Albânia e do México. Disponível em: 

https://www.mom-rsf.org/. Acesso em: 20 jun. 2017.  
6 Em abril de 2017, a família Sarney concluiu as negociações de venda da TV Mirante para a Rede Integração de 

Minas Gerais. Até maio de 2018, contudo, o negócio não havia ainda sido concretizado, devido a problemas 

jurídicos relativos à decretação de indisponibilidade de bens de alguns dos sócios da TV. Pesquisa realizada no 

Sistema de Acompanhamento de Controle Societário (SIACCO) da Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) em 02 de maio de 2018 indicava Roseana Sarney Murad, José Sarney Filho e Fernando José Macieira 

Sarney como integrantes do quadro societário da TV Mirante.  
7 De acordo com dados da Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM) 2015. 

https://www.mom-rsf.org/
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Sarney afirmou: “Isso não é ter grupo econômico. Temos uma pequena televisão, uma das 

menores, talvez, da Rede Globo. E por motivos políticos. Se não fôssemos políticos, não 

teríamos necessidade de ter meios de comunicação”8. 

Mas mesmo que os dados citados anteriormente sejam eloquentes, é no nível municipal 

que a propriedade de emissoras de rádio e TV por políticos profissionais encontra sua melhor 

expressão – fenômeno este batizado de “coronelismo eletrônico de novo tipo” (LIMA e LOPES, 

2007). Na verdade, a posse de emissoras de TV por candidatos a prefeito ou a vereador, eleitos 

ou não, é marginal e pouco influente. É a posse de rádios locais, sobretudo comunitárias, que 

efetivamente caracteriza o dito “coronelismo eletrônico de novo tipo”. Nesta tese, em que 

avaliamos as eleições municipais de 2000, 2004, 2008 2012 e 2016, identificamos 8.675 casos 

em que proprietários de rádios comerciais, educativas ou comunitárias concorreram em eleições 

municipais – destes, 1.451 candidaturas foram ao cargo de prefeito. O ápice do fenômeno 

ocorreu em 2004, quando foram registradas 2.073 candidaturas de proprietários de rádios locais 

– 353 delas de candidatos a prefeito. Levando-se em conta apenas as emissoras que contam, em 

seus quadros diretivos, com sócios que se candidataram a prefeito em uma dessas cinco eleições 

analisadas, identificamos exatas 614 emissoras de rádio local em todo o País que pertencem, de 

maneira direta, a um político que concorreu ao cargo máximo da administração municipal. Ou 

seja: pelo menos 7,82% das rádios locais do Brasil – segundo maior mercado radiofônico do 

planeta - pertencem a políticos9. Mesmo ao utilizarmos um critério bastante restritivo, que leva 

em conta apenas candidatos a prefeito e inclui somente a posse direta de rádios – ignorando, 

portanto, todos os vários casos de laranjas utilizados para mascarar a verdadeira propriedade 

dessas emissoras -, os resultados encontrados demonstram uma grande prevalência de políticos 

entre os donos dessas emissoras.  

A participação de proprietários de emissoras de rádio nos pleitos municipais foi 

significativa em todas as eleições avaliadas, porém há indícios de que tem havido uma constante 

diminuição no número de radiodifusores candidatos. Após o ápice em 2004, esse número foi 

decrescendo nas eleições seguintes, até chegar ao seu menor nível em 2016. Mas, mesmo com 

este decréscimo, o número de radiodifusores que se candidatam em eleições municipais 

continua significativo. Em 2016, foram 1.258 casos – 219 dessas candidaturas registradas para 

o cargo de prefeito. Significa que, especificamente para essa posição, a ocupação “cotista de 

                                                 
8 “Não tenho culpa”. Carta Capital, São Paulo, ano XII, nº 369, p. 40-41, 23 nov. 2005. 
9 Situação observada em dezembro de 2015. 
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rádio FM / membro de diretoria de RADCOM” seria a 18a mais comum entre os candidatos, 

representando 1,32% do total de 16.568 candidaturas10. 

Dunning (2008) também aponta como um problema potencial dos experimentos 

naturais o estabelecimento de critérios fracos de tratamento. Assim, a relação causa-

consequência é restrita, impossibilitando que os resultados possam ser creditados à aplicação 

do tratamento que é analisado. Na nossa pesquisa, podemos afirmar, com convicção, que o 

tratamento – a exploração de outorgas de radiodifusão local – tem como objetivo principal a 

sua utilização para fins políticos municipais – especialmente para se conquistar maior 

visibilidade, para se angariar mais capital político/eleitoral e para minimizar a possível 

utilização dos meios de comunicação por opositores. Com poucas exceções, o perfil dominante 

dessas rádios pertencentes a políticos é o de pequenos empreendimentos, com pouca 

atratividade comercial, instaladas em pequenas cidades cujos mercados anunciantes potenciais 

são reduzidos ou inexistentes. Em verdade, das 8.675 candidaturas de radiodifusores registradas 

no período de 2000 a 2016, 7.884 (90,88%) são de diretores de rádios comunitárias – entidades 

que operam emissoras de baixa potência e alcance restrito e que, por lei, não podem ter fins 

lucrativos e estão impedidas de veicular publicidade, com exceção de apoios culturais de 

estabelecimentos comerciais sediados em sua área de abrangência. 

Além disso, em todos os casos selecionados, as rádios de propriedade de candidatos 

estão instaladas no município em que eles concorreram ao cargo de prefeito. Assim, é possível 

presumir que a programação dessas emissoras é voltada, de forma intensiva, à obtenção de 

benefícios políticos eleitorais para seus proprietários, com conteúdo direcionado aos seus 

potenciais eleitores. Desse modo, podemos prescindir de uma análise do conteúdo veiculado 

por essas emissoras, partindo diretamente do pressuposto de que parte expressiva da sua 

programação tem fins político-eleitorais. Esta presunção é essencial para a viabilização de uma 

pesquisa desta dimensão, visto que seria impossível acompanhar a programação de tantas 

emissoras de rádio, por tanto tempo. Além disso, supera-se assim um entrave comum em 

pesquisas sobre mídia e política: a utilização do discurso midiático como uma variável 

homogênea, quase como um vetor uniforme compartilhado por diferentes órgãos de 

comunicação. Como, na maior parte dos casos, as rádios locais são monopolistas em relação ao 

noticiário de mídia eletrônica local ou, no máximo, atuam em regime de pouca concorrência11, 

                                                 
10 Com base em dados de ocupação dos candidatos divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

disponíveis em http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas. Acesso em: 

02 ago. 2017. 
11 Em 2015, de acordo com dados da Anatel, apenas 165 municípios contavam com ao menos uma geradora de 

TV local. Em 4.480 municípios, o rádio era o único meio de comunicação eletrônica local. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/candidaturas
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essa presunção de homogeneidade dos conteúdos políticos midiáticos é próxima do que ocorre 

verdadeiramente. Mais que isso: em todo o mundo, o rádio local tem forte tendência a ser 

utilizado como um veículo influente na política no nível municipal, representando um meio 

ideal para se analisar os efeitos políticos de sua programação, que comumente tem por objetivo 

influenciar as opiniões políticas de seus ouvintes (BARKER, 1998). Acrescente-se a essa 

característica política inata do rádio a sua propriedade por um candidato, adicione-se sua baixa 

rentabilidade financeira, e teremos uma combinação perfeita, na qual o proselitismo político é 

uma característica inquestionável na maior parte dos casos.  

Especificamente no Brasil, essa tendência ao localismo das emissoras de rádio foi 

comprovada pela Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM) 2015, realizada pelo Ibope e 

encomendada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM) da Presidência da 

República. A pesquisa demonstra que, em nível nacional, 64,10% dos ouvintes de rádio têm o 

hábito de ouvir rádios locais independentes – entendidas como rádios que operam em FM; com 

cobertura restrita a uma cidade ou a parte dela; e que atuam de forma independente, não 

integrada a qualquer rede de rádios. 

De posse dos dados sobre a propriedade de emissoras de rádio local por candidatos a 

prefeito em eleições municipais - e compilados os seus desempenhos eleitorais nas eleições 

municipais de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016 -, pudemos cumprir os objetivos primordiais a 

que esta tese se propôs: avaliar, com base em uma ampla base de dados empíricos, os impactos 

no desempenho eleitoral advindos da propriedade de emissoras de rádio locais. Esta avaliação 

se deu por meio da análise do resultado eleitoral de 1.058 candidatos a prefeito que detinham 

uma outorga de rádio FM comercial, educativa ou comunitária em alguma das cinco eleições 

realizadas durante o período estudado. No capítulo 4, apresentamos todos esses resultados - o 

que detalharemos mais pormenorizadamente ainda nesta introdução. 

Mas antes, no capítulo 1, traçamos uma introdução ao tema, com uma revisão 

bibliográfica de cunho mais genérico sobre a interferência da mídia na política. A literatura 

sobre o tema tem crescido bastante nos últimos tempos, devido à ampliação das democracias 

de massa e ao crescimento da importância da participação da mídia nos processos eleitorais. 

Ressaltamos, neste capítulo, a existência de posições conflitantes sobre a efetiva influência da 

mídia nas eleições, com abordagens que variam desde uma localização da mídia como agente 

central até a sua classificação como não mais que um agente marginal, cabendo 

primordialmente às organizações tradicionais, notadamente aos partidos, a influência sobre os 

resultados eleitorais. O fio condutor deste capítulo é o conceito de “démocratie du public”, que 

nesta tese traduzimos como “democracia de público”. O conceito foi proposto Bernard Manin 
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(1997) para descrever o processo de crescente centralidade dos meios de comunicação de massa 

nos sistemas atuais de representação política, retratando o cenário atual da democracia 

representativa a partir da metáfora da encenação teatral. Nesta metáfora, os agentes políticos 

exerceriam a função de atores e autores do espetáculo, cabendo aos eleitores/cidadãos a função 

de público. Na encenação teatral, os elementos conflitantes da relação estariam presentes, e a 

atividade midiática englobaria, assim como no palco, uma farta dose de encenação; de mentira; 

e de manipulação das emoções, do conhecimento, do comportamento e das atitudes do público.  

No capítulo 2, incluímos uma revisão bibliográfica mais restrita, cujo foco está na 

relação entre mídia e política no Brasil; no clientelismo político das outorgas de radiodifusão; 

e no fenômeno batizado por “coronelismo eletrônico”, que designa a propriedade de meios de 

comunicação eletrônica por políticos profissionais. Para tanto, traçamos um histórico do 

clientelismo nas outorgas de radiodifusão, que fez com que ao longo do período de ditadura 

civil-militar e, em especial, da Nova República, se moldasse um cenário único no mundo. Neste 

cenário, a prevalência de políticos profissionais entre os detentores de outorgas de radiodifusão 

é elevada, havendo uma intensa exploração dos meios de comunicação para a promoção de 

prestígio e visibilidade e para o angariamento de dividendos político-eleitorais. Discutimos, 

nessa seção, os possíveis impactos da propriedade sobre a informação veiculada nos meios de 

comunicação, com destaque para a ameaça de existência de um viés informacional intenso 

sempre que esta propriedade está vinculada a um político profissional. Um tópico específico é 

dedicado a avaliar o conceito de “coronelismo eletrônico”, tradicionalmente adotado no Brasil 

nas discussões sobre a propriedade de meios de comunicação por políticos profissionais, mas 

ainda repleto de tensões e contradições que tornam a sua aplicabilidade deveras problemática.  

No capítulo 3, nos valemos do conceito de “regime de mídia” proposto por Williams 

e Carpini (2001) para investigar o papel político do rádio, em comparação com as demais 

plataformas de mídia disponíveis no Brasil. De acordo com esses autores, o regime de mídia é 

uma “realidade histórica específica e um rol relativamente estável de instituições, normas, 

processos e atores que conformam as expectativas e as práticas dos produtores e consumidores 

de mídia” (WILLIAMS e CARPINI, 2001, p. 16)12. Aplicando este conceito aos dados 

disponibilizados pela Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM) 2015, chegamos à conclusão de que 

a oferta de conteúdos locais nos municípios brasileiros – sobretudo nos de pequeno porte – é 

majoritariamente centrada nas rádios. Ao avaliarmos os dados desagregados da PBM 2015, 

                                                 
12 Tradução do autor. No original em inglês, lê-se: “By a media regime, we mean a historically specific, 

relatively stable set of institutions, norms, processes, and actors that shape the expectations and practices of 

media producers and consumers”.  
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pudemos observar que, nos municípios com menos de 50 mil habitantes, as realidades mais 

comuns são a inexistência de mídia com conteúdo local ou a existência apenas de uma ou mais 

rádios que, com exclusividade, se devotam aos acontecimentos locais. Este dado ganha mais 

relevância ao observarmos que 4.915 dos 5.570 municípios brasileiros (88,24%) têm menos de 

50 mil habitantes13.   

No capítulo 4, apresentamos os resultados do cerne da pesquisa, mostrando os 

impactos da propriedade de rádios no desempenho eleitoral dos seus proprietários que se 

candidataram a prefeito em alguma das eleições do período estudado. Os dados demonstram 

que o desempenho eleitoral dos candidatos-radiodifusores foi consideravelmente superior à 

média dos demais candidatos, em todas as eleições estudadas. Nos anos de 2000, 2004, 2008 e 

2012, as taxas de sucesso dos candidatos-radiodifusores foram de 41,46%, 41,37%, 50,83% e 

49,82% respectivamente – muito superiores à observada em candidatos não-radiodifusores, que 

foi de 35,40% no acumulado do período. Os dados das eleições municipais mais recentes, 

realizadas em 2016, comprovam uma persistência do fenômeno. Nas últimas eleições, dos 216 

candidatos detentores de outorgas de rádio local, 94 foram eleitos, uma taxa de sucesso de 

43,52% - 27,14% maior do que a média dos candidatos em geral. A votação média proporcional 

dos candidatos a prefeito radiodifusores em 2016 foi de 41,40%, ante 33,67% de média entre 

todos os candidatos – portanto, a posse de uma outorga de rádio local teria ampliado a votação 

proporcional desses candidatos em 22,96%. No acumulado das cinco eleições observadas, a 

taxa de sucesso dos 1.058 candidatos-radiodifusores observados na pesquisa foi de 46,12%, 

contra 35,38% observada nos candidatos não-radiodifusores no mesmo período. Portanto, a 

propriedade de uma emissora de radiodifusão local foi um fator que ampliou em 30,36% as 

chances de o seu proprietário se eleger prefeito, no acumulado das cinco eleições estudadas.  

Ainda no capítulo 4, apresentamos os resultados de uma subamostra extraída da 

amostra principal, composta por casos selecionados de candidatos que concorreram em duas ou 

mais eleições e que, no intervalo entre essas eleições, obtiveram uma outorga de rádio local. 

Esta subamostra tornou possível contrastar a votação auferida antes à obtida depois da conquista 

da outorga, de modo a viabilizar uma comparação, nesses casos, entre uma situação político-

eleitoral anterior e outra posterior ao início do funcionamento da rádio. Foram analisados 134 

casos, cujos resultados indicam uma votação média anterior à obtenção da outorga de rádio de 

                                                 
13 De acordo com as estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1o 

de julho de 2015. Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação de População e Indicadores 

Sociais.  



36 

 

45,13%, ante 47,96% de votação média posterior – um aumento de 6,27% no desempenho 

eleitoral do grupo estudado após o início da exploração de uma rádio local. 

No capítulo 5, nos dedicamos a investigar a existência de clientelismo político nas 

outorgas de radiodifusão comunitária14. Um fato que sempre caracterizou este serviço, desde o 

seu nascimento, é uma demanda por licenças de operação consideravelmente maior do que a 

oferta. A legislação de radiodifusão comunitária é significativamente restritiva, repleta de 

exigências burocráticas, o que faz com que o destino da maioria dos processos seja o 

arquivamento por descumprimento das exigências legais (LOPES, 2005b). Mas, para alguns 

processos de outorga, o Poder Público parece ser mais complacente, o que facilita o 

cumprimento das normas legalmente estabelecidas e, consequente, a sua aprovação. É nesta 

aparente facilitação concedida a alguns, em detrimento da maioria, que reside o clientelismo 

nas outorgas de radiodifusão comunitária – clientelismo esse que se dá sem qualquer 

descumprimento da lei, apenas por meio da oferta de um serviço de “despachante de luxo” por 

parlamentares e pelo próprio Poder Executivo.  

Em trabalho anterior, havíamos descoberto que, no período de 2003 a 2004, o 

apadrinhamento de processos de outorga de rádio comunitária por deputados e senadores 

elevava em mais de quatro vezes as suas chances de serem aprovados, quando comparados 

àqueles que não receberam tal tipo de apoio (LOPES, 2005). Naquela época, a fonte dos dados 

foi um sistema informático batizado de “Pleitos”, no qual eram cadastrados os processos de 

outorga de radiodifusão comunitária em tramitação no Ministério das Comunicações 

(Minicom) de interesse de parlamentares e quais os deputados ou senadores eram responsáveis 

por esse apadrinhamento. Durante a elaboração desta tese, descobrimos que, apesar do sistema 

“Pleitos” ter sido extinto, o controle eletrônico do apadrinhamento de processos de outorga de 

radiodifusão continuava a ocorrer, mas agora por meio das aplicações de protocolo do extinto 

Minicom e do atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 

Nestas aplicações, o controle de apadrinhamentos ocorre por meio da utilização dos nomes 

parlamentares oficialmente adotados por deputados e senadores durante o exercício dos seus 

mandatos. Tais nomes são utilizados como palavras-chave, permitindo, a qualquer momento, a 

realização de uma busca exata, capaz de retornar todos os documentos protocolados por um 

determinado parlamentar no Minicom ou no MCTIC – incluindo seus pleitos relativos à 

                                                 
14 Nesta tese, adotamos uma definição de clientelismo político nas outorgas de radiodifusão como parte da 

atividade na qual o apoio político ao governo é obtido por meio da distribuição desigual de recursos estatais, de 

modo a consolidar o apoio de aliados. Desse modo, as outorgas de radiodifusão são utilizadas em uma relação na 

qual o acesso a esse bem público é controlado por “patronos” e ofertados aos seus “clientes’ em troca de deferência 

de um favor ou serviço. 



37 

 

viabilização de outorgas de radiodifusão de seu interesse. Assim, inicialmente, elaboramos uma 

lista contendo todos os nomes parlamentares adotados pelos 1.973 deputados e senadores que 

exerceram mandato por, pelo menos, um dia ao longo das legislaturas 51, 52, 53, 54 e 55 (1999 

a 2018). Posteriormente, utilizamos esses nomes parlamentares como palavras-chave em 

pesquisas nos sistemas de protocolo do Minicom e do MCTIC. Finalmente, uma vez localizados 

os documentos protocolados por esses parlamentares naquelas pastas, selecionamos os que 

tinham relação com processos de outorga de emissoras de radiodifusão comunitária. Desse 

modo, foi possível localizar 5.502 ofícios protocolados por deputados e senadores das 

legislaturas integrantes da amostra no Minicom ou no MCTIC referentes a tais processos, que 

incluíam pedidos de informações, solicitações de agilização ou encaminhamento de 

documentação faltante para a viabilização de outorgas de radiodifusão comunitária.  

O banco de dados composto por esses mais de 5,5 mil ofícios é, sob diversos aspectos, 

inédito na Ciência Política. De maneira registrada, por meio de documentos oficiais 

devidamente protocolados, que geraram a abertura de processos administrativos no extinto 

Ministério das Comunicações e no atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, temos um acervo documental extenso, que cobre aproximadamente 18 anos de 

intensa atividade clientelística. Mais que isso: este conjunto de documentos comprova que a 

atuação de parlamentares interferiu de maneira decisiva em uma política pública: neste caso, a 

de outorga de rádios comunitárias no Brasil. Portanto, práticas clientelistas foram responsáveis, 

em grande medida, pelos resultados dessa política, moldando em parte a propriedade dessas 

emissoras, em todas as unidades da federação. Este é um achado importante, já que usualmente 

o clientelismo se dá de maneira extraoficial, com participação importante do segredismo, o que 

faz com que seja difícil se testar empiricamente as hipóteses derivadas deste fenômeno, 

redundando assim em achados científicos usualmente limitados ou cujos resultados são 

amplamente contestados (SOUSA, 2008). 

Ao todo, nesta tese, foram avaliados 17.422 processos de outorga de radiodifusão 

comunitária, ou seja, todo o universo de processos apreciados pelo Ministério das 

Comunicações entre 1998 – data de criação do serviço – e fevereiro de 2015. Destes, 3.186 

foram apadrinhados por ao menos um parlamentar ao longo de sua tramitação, restando, 

portanto, 14.236 processos que não contaram com esse tipo de apoio. Enquanto, entre os 

processos apadrinhados, a taxa de aprovação foi de 47,7%, no grupo dos processos não 

apadrinhados a taxa de sucesso foi de apenas 22,3%. Ou seja: processos de outorga de 

radiodifusão comunitária apadrinhados por deputados ou senadores têm 2,14 vezes mais 

chances de serem aprovados do que os que não contam com esse tipo de apoio.  
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1. MÍDIA, POLÍTICA E DEMOCRACIA 

 

1.1. Introdução 

Tanto do lado da Comunicação quanto da Ciência Política, vários pesquisadores têm se 

dedicado a estudar as relações entre mídia e política. No Brasil, esta literatura tem crescido 

bastante nos últimos tempos, especialmente após a redemocratização (MIGUEL, 2002; ALDÉ, 

2004). O interesse foi instigado, em grande parte, pelas eleições presidenciais de 1989. Isso 

porque, após 29 anos sem eleições presidenciais diretas – 21 deles sob a ditadura civil-militar 

– o primeiro pleito pós-redemocratização foi marcado por uma participação intensa e nada 

imparcial da imprensa (MIGUEL, 1999). Episódios marcantes, como a edição tendenciosa do 

último debate entre o vencedor do segundo turno, Fernando Collor, e o perdedor, Lula, entraram 

para a história da política brasileira e integram o anedotário dos estudos de mídia e política no 

País. Porém o maior destaque nas eleições de 1989 foi a atuação da imprensa em todas as etapas 

do processo de construção da imagem do candidato (e posteriormente de destruição da 

reputação do Presidente) Collor (PORTO, 2007).  

Mas, apesar do grande interesse, este campo de confluência entre a Ciência Política e a 

Comunicação está longe de ser consolidado. De fato, há uma notável ausência de atenção aos 

meios de comunicação nos debates sobre a democracia (MIGUEL, 2000). Mesmo que exista 

um número considerável de estudos de caso, tanto em eleições de nível nacional quanto estadual 

e municipal, segue havendo poucas pesquisas mais abrangentes, capazes de compilar um 

volume de dados mais expressivo e assim avaliar tendências com maior representatividade 

científica.  Mesmo assim, uma influente corrente de pensamento credita à mídia um importante 

papel no processo político, sobretudo na promoção da accountability vertical e nos eventos 

eleitorais. Ademais, pesquisas qualitativas realizadas em diversas das maiores democracias do 

planeta demonstram que os meios de comunicação são a principal fonte de informação política 

da população (GREEN, 2010; ESSER e STRÖMBÄCK, 2014). Em vasta medida, o ambiente 

social, a partir da segunda metade do século XX, passa a ter a mídia como um fator de crescente 

importância em sua configuração. As informações recebidas por meio da imprensa escrita, do 

rádio, da TV e, mais recentemente, da internet ampliam o repertório de experiências dos seus 

receptores, construindo assim suas ferramentas de entendimento do mundo e de formação de 

opiniões. Há também uma alteração contínua nas formas de interação social – fenômeno esse 

acelerado exponencialmente com o advento da internet. As formas mediadas de comunicação 

se ampliam cada vez mais, se sobrepondo ou até mesmo substituindo as formas imediatas de 
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interação – fenômeno que Bennet e Iyengar (2008) chamam de uma “nova era dos efeitos 

mínimos”.  

A maior parte da bibliografia sobre o tema utiliza métodos dedutivos para concluir – 

partindo desta constatação da intrusão dos meios de comunicação na vida cotidiana -  que existe 

centralidade da mídia na sociedade contemporânea, nos mais variados aspectos, inclusive na 

política. Essa bibliografia utiliza, em grande parte, constatações referendadas por um conjunto 

de dados formado pelas mais variadas fontes, desde pesquisas de opinião até dados obtidos por 

meio de ferramentas de big data, segundo as quais a mídia alterou significativamente a relação 

entre o homem e o tempo. Dito de outra forma, pode-se afirmar que a mídia foi incluída de 

maneira indelével na atividade humana contemporânea, seja como uma atividade em si – a 

simples audiência a um determinado meio de comunicação -, seja como ferramenta que 

modifica as formas de interação, mediando e alterando os instrumentos de sociabilidade 

(CASTELLS, 1999). Ainda que este tema seja mais recorrente na contemporaneidade, pode-se 

situar na introdução do rádio, nas décadas de 1920 e 1930 e, especialmente, na da televisão, nas 

décadas de 1950 e 1960, uma profunda alteração nas rotinas humanas. No centro da sala, 

surgiam com o rádio e a TV novos protagonistas, fortes o suficiente para alterarem as rotinas 

familiares (GITLIN, 2003).  

Esta invasão da mídia eletrônica em nossas vidas vai se acelerando, até criar, mais 

recentemente, um novo conceito: o tempo de tela (screen time). O termo é utilizado para 

designar o quanto da atenção diária de uma pessoa está direcionado a algum tipo equipamento 

eletrônico com tela, incluindo tablets, computadores, laptops, celulares TVs e outros 

(CARLSON et al., 2010). De tão intensa, esta exposição já está se tornando um problema de 

saúde pública, devido a todos os malefícios físicos e psicológicos causados pelo excesso de 

exposição a esses aparelhos. Mas antes mesmo do surgimento do conceito de “tempo de tela”, 

Castells, com base em dados da Eurostat, concluía que, no início do século XXI, o consumo de 

mídias já era a segunda maior categoria de dispêndio de tempo do homem europeu 

contemporâneo, atrás apenas das horas dedicadas ao trabalho. (CASTELLS, 1999, p.532-534). 

Chegávamos, assim, ao ápice daquilo que, na segunda metade do século XX, vinha sendo 

chamado de “mediatização”: um processo de longo prazo de mudança social no qual a mídia se 

tornou crescentemente central e profundamente integrada a diversas esferas da sociedade, 

influenciando direta ou indiretamente uma série de escolhas sociais: 

 

At heart, the term “mediatization” refers to a social change process in which media 

have become increasingly influential in and deeply integrated into different spheres 

of society [...]. Mediatization is thus distinct form the related concept of mediation, 
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which refers to the more neutral act of transmitting messages and communicating 

through different media. The fact that more messages and experiences than ever are 

transmitted and experienced through media […] is an important part of mediatization, 

but mediatization is a broader process, and these concepts should not be understood 

as synonymous. While mediation is a rather static and descriptive concept, 

mediatization is an inherently dynamic and process-oriented concept that cannot be 

reduced to the transmission of messages or communication through media (ESSER e 

STRÖMBACK, 2014, p. 4). 

 

Segundo o raciocínio de Esser e Strömback (2014), dado que a mídia diminui a 

assimetria de informação entre agentes e principais, atuando assim como uma ferramenta de 

accountability - e levando-se em conta que é na mídia que os eleitores encontram a maior parte 

das informações necessárias para a construção de suas opiniões políticas e para a decisão de 

seus votos - pode-se creditar aos meios de comunicação um papel importante para os cenários 

políticos nacionais. A mídia assume, desse modo, importância tanto como fonte de informação 

para os cidadãos quanto como canal de comunicação entre os planejadores de políticas públicas 

e os cidadãos, bem como entre os diversos componentes do sistema político. Dahl (1996), por 

sua vez, avalia que os meios de comunicação exercem um papel central no funcionamento dos 

regimes democráticos, por exercerem uma função de investigação e de publicização do 

desempenho dos atores políticos, conferindo assim transparência ao sistema político.  

Seguindo o pensamento de Dahl, há em boa parte da bibliografia sobre mídia e política, 

mesmo que nem sempre explicitamente, este entendimento de uma cisão entre agentes e 

principais nos ambientes democráticos, cabendo à mídia a função de intermediação entre os 

dois grupos, por meio da transmissão de informações políticas. Esta ideia de cisão parece ter 

sido incorporada também por meio dos estudos de administração pública e, especialmente, da 

economia. Stiglitz (2002), por exemplo, dá especial atenção à questão da assimetria de 

informação entre “aqueles que governam e aqueles a quem o governo deve servir”. O Prêmio 

Nobel de 2001, ganho por ele em conjunto com George Akerlof e Michael Spencer, reconheceu 

especificamente suas contribuições à economia com o estudo do tema “assimetria de 

informação” e suas implicações econômicas na vertente corporativa – mais especificamente, a 

assimetria existente entre os controladores de companhias de capital aberto e seus acionistas. 

Com base nesses estudos e em outras pesquisas sobre o assunto, Stiglitz chegou à conclusão de 

que boa parte do que vale para o mundo corporativo vale também para as relações políticas. 

 

In the private sector management often attempts to control information to limit the 

ability of shareholders and their elected directors to exercise discipline. By creating 

information asymmetries managers can create barriers to the entry of outside 

managers and to takeovers […]. The same is true of public managers, namely, elected 

officials. If outsiders have less information, voters may feel less confident that they 
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will be able to take over management effectively. Indeed, outsiders’ lack of 

information increases the costs of transition and makes it more expensive for society 

to change management teams (STIGLITZ, 2002).  

 

 Para o autor, assim como as assimetrias de informação dão aos controladores de 

empresas privadas o poder de perseguir objetivos que são mais de seu próprio interesse do que 

dos acionistas, o mesmo ocorre com as autoridades públicas tomadoras de decisões, que podem 

impor políticas que são mais de seu interesse do que dos cidadãos. A solução para esta 

assimetria? De acordo com Stiglitz (2002) está na existência de uma mídia livre e plural. Mas, 

em uma abordagem que reflete sua percepção liberal, Joseph Stiglitz vê na competição no 

mercado de mídia a solução para todos os problemas de desequilíbrio na oferta de informações. 

Para ele, essa competição traria, naturalmente, uma ampliação do número de emissores de 

informações, que em um ambiente competitivo tratariam de buscar abordagens distintas que 

pudessem posicioná-las estrategicamente em diferentes nichos de mercado. Além disso, a 

competição tenderia a aumentar a qualidade da informação disseminada pelos meios de 

comunicação, já que este seria o produto ofertado aos consumidores e a forma de ganhar mais 

mercado seria por meio da melhoria contínua da qualidade do produto ofertado. 

Em grande medida, Stiglitz reproduz o que Downs (1957) já defendia em relação à 

oferta de notícias políticas. Para ele, também em uma acepção liberal, a competição de mercado 

seria a força motriz para se conferir pluralidade e liberdade à mídia. Mas, ao contrário do seu 

compatriota, Downs via não na competição mercadológica da mídia, mas na competição 

eleitoral o motor essencial da ampliação da informação política disponível aos cidadãos. Em 

seu esquema, partidos e candidatos teriam um interesse natural em divulgar, o mais amplamente 

possível, informações que lhe fossem favoráveis e, do mesmo modo, fatos desabonadores sobre 

os seus adversários. Como todas as forças políticas agiriam sob essa mesma lógica, o resultado 

natural seria uma variada oferta de informações políticas, que estariam acessíveis aos cidadãos 

a um baixo custo.   

Seja na abordagem da economia da mídia de Stiglitz, seja na acepção economicista da 

política de Downs, a mídia é caracterizada como o principal instrumento de contato entre a elite 

política e os cidadãos comuns. Mas, ao mesmo tempo em que pode empoderar o cidadão, ao 

muni-lo de informação útil ao controle da atuação dos seus representantes, é inegável que a 

mídia assume um papel político próprio, seja em defesa de seus interesses privados, seja como 

defensora de interesses corporativos ou de elites políticas. E muitos são os que criticam a 

intrusão da mídia no campo da política, classificando-a como um agente pernicioso a 

contaminar esse domínio. “O conflito político passou da guerra de classes para a guerra da 
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mídia”15, afirmou José Sarney em 2009. “Os meios [de comunicação] voltam a me atacar. E 

como sempre, a manipular a notícia de acordo com as suas conveniências, seus objetivos e, 

principalmente, com o seu inconformismo”16, bradou Fernando Collor em 2014. “Journalists 

are liars and sick people, who are fomenting division in the country and trying to take away 

our history and our heritage”17, afirmou Donald Trump em 2017. No meio político, a relação 

de amor e ódio com os meios de comunicação é antiga, e a mesma mídia que ajudou a construir 

a carreira política dos dois ex-presidentes brasileiros e do atual presidente norte-americano é 

acusada de ser uma intrusa na política, movido por interesses próprios pretensamente contrários 

ao interesse público. 

No meio acadêmico, as críticas à “mediatização” da política também são fartas. Segundo 

Mazzoleni e Schulz (1999), a crescente intrusão da mídia no domínio político, que ocorreria 

em diversos países, tem levado seus críticos a temer o que vem se tornando “repúblicas guiada 

pela mídia”. De acordo com os autores, a mídia poderia estar usurpando as funções das 

instituições políticas típicas de um Estado liberal. Este risco seria potencializado pela natureza 

irresponsável da mídia, que agiria de maneira pouco sensível às demandas da sociedade: 

 

Critics’ concern for the excessive power of the media expanding beyond the 

boundaries of their traditional functions in democracies focuses mainly on the 

“irresponsible” nature of the media complex. While the political parties are 

accountable for their policies to the electorate, no constitution foresees that the media 

be accountable for their actions. Absence of accountability can imply serious risks for 

democracy, because it violates the classic rule of balances of power in the democratic 

game, making the media (the “fourth branch of government”) an influential and 

uncontrollable force that is protected from the sanction of popular will 

(MAZZOLENI e SCHULZ, 1999, p. 248). 

  

Elshtain (1982), por sua vez, argumenta que a nova participação política, gerada pela 

intrusão dos meios de comunicação nessa arena, é marcada por um alto grau de consumerização 

das escolhas políticas. De acordo com a autora, a mídia corrói um elemento fundamental da 

democracia – a escolha deliberativa por políticas públicas -, para em seu lugar inserir um 

instrumento privatizado de decisões. Assim, seria destruída a política democrática verdadeira, 

que envolve processos deliberativos, participação dos cidadãos e o senso de responsabilidade 

moral, para em seu lugar ser erigida uma sociedade na qual haveria uma exacerbação do 

individualismo nas escolhas públicas. A mesma ideia de que os meios de comunicação 

                                                 
15 SARNEY, José. Paus-d’arco em flor. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. A2, 07 ago. 2009. 
16 Discurso proferido no plenário do Senado Federal em 26 de maio de 2014, no qual Fernando Collor critica 

notícias veiculadas na mídia sobre a Operação Lava-Jato.  
17 Discurso proferido em Phoenix, Arizona, em 23 de agosto de 2017. 
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poderiam trazer uma nova era do “consumismo político” é compartilhada por autores como 

Sartori (1989), Weizenbaum (1984), Zolo (1992), Gitlin (2003) e Green (2010).  

No caso de Giovani Sartori, vemos uma guinada que o leva da utopia à distopia em 

relação à sua avaliação do papel da mídia na arena política. Seguindo uma tradição liberal, 

Sartori considerava que os meios de comunicação não tinham muita importância para a política, 

preferindo buscar uma avaliação mais individualista, segundo a qual cabia a cada cidadão, com 

base em seu conjunto de valores e crenças pessoais, tomar suas decisões políticas. Mesmo 

considerando a disponibilidade de informação algo importante para a capacitação dos cidadãos 

nessa tomada de decisões individuais, Sartori entendia que a fórmula liberal do “livre mercado 

de ideias” era suficiente para garantir a disponibilidade de informações, em grande quantidade 

e com boa qualidade (SARTORI, 1994)18. Mas mesmo para um liberal, era difícil ignorar os 

dados empíricos, prolíficos em demonstrar não apenas as tentativas da mídia influenciar a 

política, mas a irrealidade da crença no livre mercado de ideias. E assim, em Video-Power, que 

trata especificamente da televisão - considerada por Sartori “a maior revolução antropológica 

de todos os tempos” – a visão otimista sobre a função da mídia é deixada para trás. Sartori 

abandona sua crença inicial na mídia como disseminadora de informações abundantes e 

tendentes à isenção, em consequência do livre mercado de ideias. No seu lugar, surge um 

pessimismo quase rancoroso, que vê a televisão como um poder destruidor da democracia: 

 

Let us be warned. The world displayed by the screen is not just the world of real 

people; it is also, and far more importantly, and amputated and deeply distorted 

reality. […] Man’s capability of lying being equal – regardless of the medium – 

pictures can lie with infinitely greater effectiveness than has hitherto been the case 

with written journalism. For one thing, it is much easier: the lying is left to the 

scissors. You select one image out of one hundred; and you have much better alibi for 

discarding the remaining ninety-nine (SARTORI, 1989, p. 44). 

  

Há, também, críticas mais específicas à contaminação dos processos eleitorais pelos 

meios de comunicação. O mote principal dessa linha de argumentação é o de que a mídia 

desequilibra as eleições, fazendo com que elementos que deveriam ser extrínsecos à tomada da 

decisão do voto pelos eleitores passem a influenciar significativamente a sua atuação. Desse 

modo, o elemento básico da democracia – o voto – não poderia mais ser considerado imune à 

influência de um ente privado, externo ao ambiente político e, portanto, não dotado de 

legitimidade. Os mais críticos à interferência da mídia na política a culpam por distorcer o 

processo democrático. Na Europa, termos como “videocracy”, “démocratie médiatique” ou 

                                                 
18 A edição em português, de 1994, é uma tradução da obra original em inglês, cuja primeira edição foi publicada 

em 1987. GIOVANNI, S. The Theory of democracy revisited. Chatham New Jersey, Chatham House, 1987. 
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“coup d’état médiatique” habitam os estudos sobre comunicação e política (MAZZOLENI e 

SCHULZ, 1999). Nos Estados Unidos, é comum o uso do termo “press cynicism” para designar 

sua interferência na política, tanto na academia quanto nos observatórios de imprensa 

(SCHUDSON, 1999). E no Brasil, o jocoso epíteto “Partido da Imprensa Golpista” se espalhou 

rapidamente, como designação para uma observada parcialidade da imprensa no noticiário 

político nacional, ganhando até mesmo espaço em artigos científicos (RAMOS, 2012). Todos 

esses termos críticos à interferência da mídia na política representam de maneira eloquente este 

temor de que os meios de comunicação estejam contribuindo para a destruição do modelo de 

organização política dominante, baseado em partidos políticos, em representação e na 

responsabilidade dos eleitos em relação às vontades expressadas por seus eleitores. Sob essa 

acepção, a mídia teria o poder de desfigurar a política, ou seja, poderia transformá-la em algo 

sensivelmente diferente do que tradicionalmente se entende como democracia liberal: 

 

Critics’ concerns extend to the newest media to enter the arena of political 

communication [...]. Because they create the possibility of direct and instant 

“electronic democracy,” the new media have given rise to several fears described by 

critics. Traditional democratic institutions of representation will be undermined or 

made irrelevant by direct, instant electronic communication between voters and 

officials; the new media will fragment the electorate, eroding the traditional social 

and political bonds that have united the polity; political parties will lose their function 

as cultural structures mediating between the people and the government; shrewd, 

unprincipled politicians will find it easier than before to manipulate public opinion 

and build consensus by using new information technologies and resources; and the 

new media can facilitate the spread of populist attitudes and opinions (MAZZOLENI 

e SCHULZ, 1999, p. 248). 

 

Como se pode ver, as abordagens variam entre um lado otimista, que inclui 

empoderamento do cidadão, democratização do conhecimento e diminuição da assimetria de 

informação; e uma perspectiva pessimista, ao denunciar a mídia como um ator ilegítimo da 

política, que atua sob uma agenda própria ou como representante de agendas específicas, muitas 

vezes distantes do interesse público. Especificamente na tese que levaremos a cabo, este 

conflito fica evidente, especialmente em relação à dicotomia potencial entre as duas vertentes 

de trabalho: uma mídia ao mesmo tempo ferramenta de accountability, a empoderar o principal, 

mas também instrumento político, a ampliar o capital eleitoral do agente. John Street (1997), 

de maneira precisa, define esta tensão entre uma mídia que pode tanto ser libertadora quanto 

encarceradora, a depender do uso que é feito desta ferramenta, ao mesmo tempo em que sugere 

uma análise coerente do seu funcionamento, sob a perspectiva da teoria política: 
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It makes little sense to talk of `free speech` without reference to the methods by which 

(mass) communication occurs. The ability to speak freely depends on access to the 

main means of communication, and this is not a necessary or natural state of affairs. 

It has to be organized or created. A coherent political theory must also be attached. 

[…] Arguments about the virtue of electronic democracy, or about the relative merits 

of competing versions of it, must rest upon some assumption about the ability to 

control technical change, to direct it in ways that help realize particular ends. Only 

with such control will it be possible to advance or delay certain forms of electronic 

democracy. If no such control is possible, if technical change is autonomous, than 

arguments about the kind of democracy become largely irrelevant. At the very least, 

arguments about electronic democracy must assume some degree of control over the 

use to which the technology is put (STREET, 1997, p. 29).  

 

Pois a mídia é, per se, uma dicotomia, longe de ser democrática por natureza. 

Organismos de mídia já foram heróis e vilões, já serviram com igual felicidade e presteza a 

ideais democráticos e a ditaduras repugnantes. O próprio rádio não pode ser apontado como um 

fator apenas de promoção da democracia ou de imposição de propaganda ideológica. Afinal, na 

“era do rádio”, por exemplo, esse instrumento era utilizado intensamente por Roosevelt, 

Churchill, Hitler, Mussolini ou Stalin, tanto para a disseminação de valores democráticos 

quanto para a difusão de discursos de ódio (BRIGGS e BURKE, 2005). No Brasil, um exemplo 

paradigmático foi o apoio da maior parte da grande imprensa ao golpe militar de 1964. Este 

apoio, de tão explícito, gerou no País – ao menos nos anos iniciais do Regime Militar – um 

quadro sui generis de ditadura aliada a liberdade de imprensa (STEIN, 2013). Longe de ser uma 

defensora da democracia, a imprensa brasileira, nos anos iniciais da ditadura, atuou como um 

importante ideólogo do regime, ao oferecer apoio à supressão de um presidente 

democraticamente eleito e à manutenção de ditadores que aboliriam eleições presidenciais 

diretas por mais de duas décadas.  

A retórica propalada comumente pela mídia de que é “essencial para a democracia” ou 

um instrumento “indispensável para se combater a tirania” é nada mais que isso: retórica. A 

mídia não é democrática por natureza, não é uma arma de combate à ditadura por vocação. Não 

é a mídia – um mero meio de comunicação – que se constitui, intrinsecamente, como uma força 

democrática, e sim normas particulares de sua estrutura institucional e a qualidade da sua 

atuação que a podem transformar, efetivamente, em um pilar democrático (VOLTMER, 2013). 

Portanto, mais do que simplesmente observar se há mídia e o quanto ela é plural, é necessário 

avaliar quais são as forças sociais que moldam o seu comportamento, incluindo a estrutura 

institucional; a qualidade do seu controle e regulamentação; e, especialmente, as formas de 

propriedade e de submissão aos interesses dos grupos que a dominam.  
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1.2. Democracia de público 

Frente a tais dicotomias, com vistas a conferir uma maior coerência entre essas duas 

visões, buscamos uma literatura que pudesse avaliá-las de maneira inteligível, não por meio 

apenas da explicitação de um conflito, mas também de abordagens que possam convergir em 

uma visão mais ampliada do que se entende como as confluências entre mídia e política. As 

relações entre mídia e política são deveras complexas, incluindo uma intrincada relação de 

interesses entre público, entes políticos tradicionais, corporações, setor privado, Estado e a 

própria mídia, ora agente autônomo, ora representante de interesses de outrem. Para abarcar 

esta complexidade, nos apoiaremos nas reflexões de Bernard Manin, que de maneira ao mesmo 

tempo abrangente e objetiva, oferta insumos bastante úteis àqueles que pretendem avançar no 

conhecimento deste campo. Manin (1997), ao avaliar a transformação no sistema representativo 

nos séculos XIX e XX, cunhou o termo “démocratie du public”, que aqui traduziremos como 

“democracia de público”19. O autor assinala a centralidade dos meios de comunicação de massa 

nos sistemas atuais de representação política e retrata o cenário atual da democracia 

representativa a partir da metáfora da encenação teatral, na qual os agentes políticos exerceriam 

a função de atores e autores do espetáculo, cabendo aos eleitores/cidadãos a função de público. 

Há, nessa encenação teatral, todos os elementos conflitantes, que atuam em maior ou menor 

grau, mas que estarão sempre presentes na relação entre mídia e política. A atividade midiática, 

assim como a teatral, envolve uma larga medida de encenação, de mentira e de manipulação. A 

suposta isenção da mídia nada mais é do que um mote publicitário, que lhe serve como 

instrumento de poder, porém não passa de uma reles representação teatral de uma suposta 

verdade. Mas a inexistência deste teatro – ou o seu controle pelo próprio Estado – são armas 

importantes das ditaduras, que baseiam suas sobrevivências na unicidade do pensamento e na 

aniquilação de dissensos. Convivem lado a lado, na democracia de público de Manin, 

informação e manipulação, conhecimento e ignorância, verdade e mentira, faces inseparáveis 

da relação entre mídia e política.  

 

[...] the metaphor of stage and audience is more adequate, even if imperfect, to 

represent this reality [the notion that the initiation of the terms of choice belongs to 

actors who are distinct and relatively independent of those who finally make the 

choice]. It expresses nothing more than the ideas of distinction and independence 

between those who propose the terms of choice and those who make the choice 

(MANIN, 1997, p. 226). 

 

                                                 
19 Em inglês, o termo foi traduzido como “audience” democracy, com o “audience” entre aspas. 
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Nesta tese, avançamos em algo que Manin cita apenas de relance, ao indicar a distinção 

entre aqueles que propõem os termos de escolha e aqueles que fazem a escolha: o teatro da 

mídia tem donos, e os seus roteiros são cuidadosamente ensaiados para deixar que a ribalta 

ilumine somente a informação que interessa a esses donos, mantendo toda informação 

dissonante escondida atrás das cortinas desses palcos. Em outros termos, o proprietário dos 

meios de comunicação é o elo da cadeia de produção de conteúdos midiáticos que detém o 

maior poder de agenda-setting internamente ao seu empreendimento midiático. E este poder de 

agenda-setting é um insumo de grande valor, que pode ser usado de maneira a controlar a oferta 

de informação disponibilizada ao público. A consequência é a capacidade conferida aos donos 

da mídia de influenciar na construção das opiniões do público e na sua tomada de decisões, uma 

vez que eles determinam em alguma medida o estoque de informações disponíveis aos 

indivíduos, informações essas que lhes servirão de base para a sua formação de ideias e tomada 

de atitudes.  

A hipótese de que a mídia é um elemento primordial de agenda-setting, influenciando 

as prioridades do público por meio da oferta enviesada de informações, vem sendo testada desde 

ao menos o início da década de 1970. Desde então, a participação da mídia nos processos de 

agenda-setting tem sido fartamente documentada, com várias demonstrações de que o conteúdo 

por ela veiculado tem forte influência na definição dos temas elencados como prioridade pelo 

público (McCOMBS, 2005). 

Ainda que não cite diretamente a teoria do agenda-setting, Manin, ao avaliar a 

autonomia apenas relativa do eleitorado em processos eleitorais, ressalta que na democracia de 

público os eleitores são, acima de tudo, um “público”, que responde aos termos que foram 

apresentados no palco político. Há, portanto, nesta acepção, todos os elementos primordiais da 

teoria da agenda-setting: um público essencialmente passivo, um polo emissor de informação 

e uma tomada de decisão por esse público que depende, em larga escala, das informações que 

lhe são disponibilizadas. E, tanto no esquema proposto por Manin quanto na teoria do agenda-

setting, a mídia é retratada como elemento fundamental para a formação desta agenda pública. 

 Mas, para o autor francês, o problema a ser investigado não é exatamente o modo como 

se dá o fluxo de informação entre o meio político e o público, mas sim a forma como os atores 

se renovam e se reinventam na democracia de público. Em consonância com a maior parte da 

literatura sobre mídia e política, Manin avalia que os meios de comunicação estariam 

substituindo o parlamento como o principal fórum das discussões públicas. Na democracia de 

público, os candidatos, assim, passariam a se relacionar com os seus eleitores mais por meio da 

mídia do que pelos partidos. É o que Miguel e Biroli (2010) designam como uma alteração das 
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“vias de acesso para a carreira política”, gerada por uma mídia que impacta a vida política, 

modificando as formas do discurso e a relação entre representantes e representados:  

 

A mídia tornou-se o principal instrumento de contato20 entre a elite política e os 

cidadãos comuns. As consequências deste fato são importantes: ele significa que o 

acesso à mídia substitui esquemas políticos tradicionais e, notadamente, reduz o peso 

dos partidos políticos (MIGUEL e BIROLI, 2010, p. 9).  

 

 Esta abordagem permite analisar, em mais profundidade, os aspectos relacionados à 

comunicação e ao fluxo de informação entre “atores” e “público” ou, na terminologia que 

adotamos até aqui, entre “agentes” e “principais”. Além disso, a teoria de Manin explica 

diversos fenômenos contemporâneos da política com grande prevalência no ambiente político 

brasileiro. Na democracia de público, segundo o autor, haveria uma crescente personalização 

da escolha eleitoral, com foco no candidato, em oposição aos critérios partidários vigentes no 

modelo da “democracia de partido”. Isso porque os candidatos se comunicariam diretamente 

com seus eleitores, por meio do rádio e da televisão, dispensando assim a mediação das 

estruturas partidárias (MANIN, 1997). 

Manin ressalta também que, recentemente, houve uma mudança no modo como a 

literatura analisa os resultados eleitorais. Para o autor, antes dos anos 1970, a maior parte dos 

estudos eleitorais chegavam à conclusão de que as preferências políticas poderiam ser 

explicadas pelas características sociais, econômicas e culturais dos eleitores. Contudo, diversos 

estudos mais recentes demonstrariam que o comportamento eleitoral já não pode ser explicado 

apenas por esses fatores. As evidências empíricas obtidas em eleições ocorridas nas últimas três 

décadas demonstrariam que seus resultados variaram significativamente entre uma e outra 

eleição, mesmo quando os cenários socioeconômicos e culturais do eleitorado permaneceram 

inalterados. Dentre os possíveis fatores que explicariam essa modificação do comportamento 

eleitoral, Manin destaca a crescente personalização dos processos eleitorais, que faria com que 

as características individuais dos candidatos ganhassem relevo. Assim, a personalidade – não a 

natural, mas a manufaturada para fins eleitorais – passaria a ser um dos fatores essenciais a 

explicar essa variação de resultados entre eleições realizadas sob realidades socioeconômicas e 

culturais relativamente estáveis. A alteração do voto se deveria, nesses casos, à ligação efetuada 

entre o eleitorado e personalidades políticas específicas que estivessem participando da 

competição. Portanto, um processo de crescente votação em uma pessoa, em detrimento da 

importância do partido e de plataformas políticas, se faria presente. Diz o autor: 

                                                 
20 Grifo dos autores 
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The individuality of candidates appears to be one of the essential factors in these 

variations: people vote differently from one election to another, depending on the 

particular persons competing for their vote. Voters tend increasingly to vote for a 

person and no longer for a party or a platform (MANIN, 1997, p. 219). 

 

A mídia é, em grande parte, responsável por essas alterações no padrão de voto do 

eleitorado em eleições recentes. Manin (1997) demonstra, contudo, que o que temos é um 

fenômeno mais amplo do que simplesmente a mudança de comportamentos eleitorais. Ele 

enfatiza que os canais de comunicação política afetam a própria natureza da relação de 

representação política – as variações do comportamento eleitoral, portanto, seriam apenas uma 

parte de um fenômeno maior, de mudança da representação política em si. Para Manin, a mídia 

– mas em especial o rádio e a televisão – torna possível que o candidato seja capaz, de novo, de 

se comunicar diretamente com os seus representados, sem a necessidade da mediação de uma 

rede partidária. Este contato direto entre candidatos e eleitores, efetivado pela mídia, 

ressuscitaria uma relação direta entre representantes e representados, o que caracterizava a 

primeira forma de governo representativo. Mas essa relação não seria tão pura e imediata quanto 

antigamente. Haveria uma participação ativa do meio, de forma intensa o suficiente para alterar 

o jogo de representação, favorecendo certas qualidades pessoais mais aderentes aos preceitos 

midiáticos. As “figuras midiáticas” – pessoas que dominam de maneira mais efetiva as técnicas 

de comunicação necessárias a uma boa presença na mídia – levariam assim vantagem em 

relação aos políticos mais tradicionais, em regra desprovidos dessas habilidades. Note-se que 

são alterados os valores, mas mantém-se a essência do que é um governo representativo. A 

eleição continuaria levando aos postos de comando indivíduos que possuem características que 

os diferenciam do restante – uma avaliação elitista, portanto. Contudo, uma nova elite estaria 

sendo formada, com a substituição do político ativista e do burocrata partidário pela 

personalidade midiática. Essa seria uma característica fundamental da democracia de público: 

a regra do expert em mídia. 

Manin, contudo, ao ressaltar este novo elitismo advindo da personalização das 

campanhas - que faz com que personalidades talhadas para uma boa presença midiática tenham 

vantagem em relação a outros candidatos -, enfatiza por demais essa importância de 

características pessoais desses líderes da era midiática. Esta é uma abordagem compartilhada 

por diversos outros autores que tratam da personalização das campanhas eleitorais, que 

terminam por levar a conclusões que talvez sejam um tanto excessivas. Gianpietro Mazzoleni 

e Winfried Schulz, por exemplo, afirmam que “nowadays more than ever, politics cannot exist 
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without communication” e que “politics increasingly has been molded by communication 

patterns” (MAZZOLENI e SCHULZ, 1999, p. 250).  Keeter (1987), por sua vez, afirma que o 

eleitor julga os candidatos, majoritariamente, por critérios de personalidade. Para o autor, a 

televisão já teria até mesmo suplantado os partidos políticos como principal fonte de 

informação, levando ao personalismo extremo. Tal quadro geraria uma realidade na qual o 

controle público das políticas públicas sucumbiria, devido a uma suposta perda da importância 

da análise retrospectiva dos candidatos na definição do voto: 

 

While concern about the personal qualities of leaders is not misplaced, the trend 

toward greater candidate orientedness is rightly bemoaned. One hazard of this was 

expressed by Walter Lippmann, who warned against “the intensification of feeling 

and the degradation of significance” in politics […]. Citizens may be forced to “vote 

by feeling” because they feel they lack adequate information in an atomized political 

system. A second hazard is that candidacies emphasizing personal qualities must 

necessarily be isolated, each one disconnected from those preceding and those 

following. Accountability and public control of public policy are dangerously 

attenuated because retrospective voting on substance may be irrelevant and 

prospective voting on substance may be impossible […] the trend toward a politics of 

personality is likely to be countered only through the revitalization of institutions that 

give continuity to politics and ones that encourage participatory rather than vicarious 

politics. Sadly, television today is neither of these (KEETER, 1987, p. 356-357).  

  

Em todos esses casos, além desse exagero na avaliação do papel exercido pela mídia na 

democracia e, mais destacadamente, nas campanhas eleitorais, há um foco praticamente 

exclusivo nas características pessoais do candidato, e pouca importância é dada ao que, em 

nossa opinião, é o atributo fundamental da personalização da política: a imagem construída de 

uma figura pública, que pode até mesmo independer de suas prerrogativas pessoais. Em nossa 

análise, a mídia é utilizada como apenas mais uma das ferramentas à disposição para a 

construção dessa figura – ainda que, inegavelmente, ela seja uma arma poderosa nesse intento. 

Além disso, há que se ressaltar que as preferências e opiniões políticas dos indivíduos não são 

geradas por esquemas simplificados, mas por relações sociais complexas, nas quais a mídia é 

um fator dentre diversos outros que não somente influenciam o eleitor, mas também interagem 

entre si e se influenciam mutuamente. Em profusos casos, portanto, o que vemos como uma 

atuação da mídia é, em verdade, um efeito em duas etapas, no qual a mídia foi influenciada por 

um outro fenômeno social e repercutiu uma linha de atuação que lhe é extrínseca. Do mesmo 

modo, o oposto também ocorre, e não raro vemos uma disposição que nasceu no interior da 

mídia se extravasar pela sociedade, sugestionando o comportamento de setores da sociedade e 

dos agentes políticos, que passam a assumir como próprias ideologias que na verdade foram 

cultivadas pelos meios de comunicação. 
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Deste modo, é necessário avaliar não apenas o quão talhados para a nova política 

midiática são os candidatos na democracia de público, mas também como se dá o processo de 

construção de imagem midiática, que busca transformar o candidato em uma personalidade bem 

aceita pelos eleitores. Esta imagem midiática pode ser moldada das mais diversas formas, pelas 

mais variadas técnicas. Desde a transformação de um nome impronunciável e pouco popular, 

como Dwight Eisenhower, no simples e carinhoso apelido “Ike” – do “I like Ike” da campanha 

presidencial norte-americana de 1952, até a controlada transformação de uma característica 

pessoal antipática em uma louvável virtude – a turrona Dilma Rousseff que se transforma em 

“coração valente” na campanha presidencial brasileira de 2014. Retomando a perspectiva 

elitista de Manin, ainda que seja inegável esta construção de uma nova elite – e que 

características pessoais minimamente adaptáveis ao novo mundo da política midiatizada sejam 

necessárias -, aspectos anteriores da formação de elites políticas continuam presentes com 

grande força. A imagem pública pode ser construída, e a atuação midiática de um candidato – 

tanto de longo prazo, por meio da cobertura dos fatos políticos; quanto de curto prazo, na 

atuação do marketing político durante as campanhas eleitorais – pode ser talhada tanto pela 

atuação partidária cotidiana quanto pelo dinheiro investido na construção da imagem pública. 

Há, também, uma exorbitância na constatação de que os partidos não teriam mais tanta 

importância assim na condução de processos eleitorais, sendo supostamente substituídos, de 

maneira gradativa, pela mídia. Contudo, o que vemos é um processo de adaptação e 

transformação dos partidos nos processos eleitorais. Nas grandes democracias, os partidos, em 

sua maioria, vão se tornando cada vez mais pragmáticos, comumente abandonando os seus 

papéis de coesão ideológica e de difusão de plataformas políticas para se transformarem em 

eficientes máquinas eleitorais. Assim, ganha relevo a figura de um partido profissionalmente 

voltado à atividade eleitoral, que engloba o planejamento de campanhas, a atração para seus 

quadros de figuras potencialmente arrebanhadoras de votos – incluindo celebridades externas à 

atividade política – e, especialmente, a prática de arrecadação de recursos financeiros 

indispensáveis ao financiamento das dispendiosas atividades necessárias à viabilização da 

eleição de candidatos, o que inclui os maciços investimentos em marketing eleitoral.  

Portanto, ao conhecimento já construído até aqui sobre a formação das novas elites 

políticas em tempos de campanhas eleitorais midiatizadas, é necessário agregar mais 

informações sobre os mecanismos específicos de atuação da mídia para a formação destes 

novos “candidatos-celebridade”. Neste ponto, há um razoável consenso de que a mídia é um 

agente fundamental na política contemporânea. Mais que isso: não apenas Manin, mas diversos 

outros autores, em variados campos das ciências sociais, vêm creditando à mídia um papel cada 



52 

 

vez mais significativo na conformação das sociedades contemporâneas. Hoje, a centralidade e 

onipresença da mídia são o leitmotiv da literatura dominante sobre mídia e política. A mídia 

influenciaria o público não apenas ao escolher a abordagem a ser adotada na cobertura de certos 

fatos políticos (DELLAVIGNA e KAPLAN, 2007), mas também ao estabelecer o valor-notícia 

dos acontecimentos políticos, determinando assim o que é e o que não é publicado (GEORGE 

e WALDFOGEL, 2006). Uma instigante análise sobre o tema vem de Todd Gitlin, professor 

de cultura, jornalismo e sociologia da Universidade de Nova York, ao analisar a torrente de 

informações e a multiplicidade de fontes de informações hoje disponíveis: 

 

Esperar que imagens e sons surjam a pedido [...] parece tão normal quanto esperar que 

o sol nasça. Como é tão fácil mudar de canal, procurar estações, surfar na internet, 

zapear, clicar, ir para outra fonte de imagens e sons, a pessoa supõe que, se não gosta 

do que vê e ouve, pode encontrar algo melhor (GITLIN, 2003, p. 38).  

 

Mesmo que a maior parte dos exemplos apresentados por Gitlin sejam dos Estados 

Unidos, para o autor a onipresença midiática pode ser encontrada na maior parte das sociedades 

contemporâneas (GITLIN, 2003). Williams e Carpini (2011), por sua vez, ressaltam que 

grandes alterações nos regimes de mídia mundiais ocorreram devido às mudanças tecnológicas 

experimentadas nas últimas duas décadas. Os autores definem o conceito de regimes de mídia 

como uma realidade histórica específica e um rol relativamente estável de instituições, normas, 

processos e atores que conformam as expectativas e as práticas dos produtores e consumidores 

de mídia. Portanto, o que experimentamos é um fenômeno forte o suficiente para alterar a 

conformação histórica da mídia, em nível global. 

 Estas mudanças, aliadas a profundas transformações econômicas, políticas e culturais 

experimentadas em nível mundial, desestabilizaram os regimes de mídia predominantes até a 

década de 60 do século XX. A digitalização, a ampliação de canais de informação e, com mais 

destaque, o advento da internet teriam alterado significativamente a forma e o volume das 

informações que chegam às pessoas – em outras palavras, a importância da mídia como fonte 

de conhecimento se ampliou, criando uma centralidade da mídia sem precedentes. Mas não são 

apenas os fatores econômicos e tecnológicos que determinam essa crescente centralidade da 

mídia. Há, para além disso, um vetor político importante a incentivar sobremaneira essa 

centralidade. Para Venício Artur de Lima, o Brasil é um bom exemplo de país no qual a 

centralidade da mídia se faz presente, especialmente por meio da televisão, e no qual a política 

foi essencial para a conformação dessa realidade. Afirma Lima:  
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Do ponto de vista político, o papel central da mídia, sobretudo da mídia eletrônica, 

em particular a televisão, foi inicialmente reconhecido pelo Estado militar durante o 

regime autoritário. Foram os militares e seus aliados civis que – por razões, em 

primeiro lugar, de segurança nacional, e de mercado, em segundo – criaram as 

condições de infraestrutura física indispensáveis à consolidação de uma mídia 

nacional. E foram também eles que primeiro fizeram uso político dela, não só com o 

recurso à censura, mas sobretudo com o apoio “conquistado” – explícito em muitos 

casos – das principais redes impressas e eletrônicas, algumas consolidadas durante o 

próprio período militar. (LIMA, 2004, p. 51) 

 

Resta, portanto, entender de maneira mais aprofundada como se dá a atuação da mídia 

na construção dessas novas elites políticas. É necessário enfatizar, contudo, que esta é uma via 

que atua em ambas as direções. Há um foco, muitas vezes extremado, na forma como os 

políticos moldam o seu comportamento estratégico, de modo a se tornarem mais adaptados à 

política midiática e, assim, ampliarem a sua interferência sobre a opinião pública. Sob esta 

perspectiva, a mídia parece um canal politicamente neutro, permeável a qualquer candidato, e 

mais manipulável por aqueles que tenham mais talento para se tornarem produtos de interesse 

da mídia. Trata-se, no entanto, de uma falácia. A mídia tem fortes predileções, tanto próprias, 

como agentes políticos independentes que usam o seu poder de influência para defender seus 

interesses; como externas, sendo utilizada como veículo de ressonância para a ampliação de 

interesses de terceiros que com ela tenham vínculos políticos e econômicos. Portanto, nesta 

permeabilidade entre o mundo político e o mundo da mídia, há bem mais complexidade do que 

a usualmente ressaltada quando se fala na construção das novas elites. Há, todavia, um 

complexo jogo de interesses, e a mídia definitivamente tem o poder de transformar alguém com 

competências mínimas de formação de uma autoimagem midiática em um “expert da mídia”, 

para usarmos o termo cunhado por Manin. 

E é justamente esse pensador francês que nos traz mais alguns elementos para nos ajudar 

a entender este complexo e rico jogo político que se dá nas eleições em tempos de mídia. Sobre 

o tema, ele apresenta uma interessante análise, pouco explorada por outros autores. Para Manin, 

a literatura comete excessos ao enfatizar sobremaneira uma abordagem economicista dos 

processos eleitorais, representada, por exemplo, no uso comum do termo “mercado eleitoral”. 

O autor rechaça essa metáfora do mercado, por apresentar algumas dificuldades e levar a uma 

falha crucial de entendimento. Para Manin, é válido descrever políticos como 

“empreendedores” que atuam em um mercado competitivo na busca por votos e pela 

maximização de benefícios. Mas caracterizar eleitores como consumidores seria bem menos 

apropriado. Isso porque um consumidor que entra em um mercado sabe, em tese, o que quer. 

Suas preferências são independentes dos produtos ofertados. A teoria econômica pressupõe que 

as preferências dos consumidores sejam exógenas. Na política, contudo, esse pressuposto seria 
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irreal e contrário à experiência. Quando um cidadão entra em um chamado “mercado político”, 

suas preferências usualmente não estariam previamente formadas. Seriam, na verdade, 

desenvolvidas por meio da audiência ao debate público. Portanto, para Manin, não haveria uma 

demanda exógena na política. As preferências, em geral, não existiriam previamente à ação dos 

políticos: 

 

A consumer who enters the economic market knows what he wants: his preferences 

are independent of the products offered. Economic theory presupposes that consumer 

preferences are exogenous. In politics, however, such a presupposition is unrealistic 

and contrary to experience. When a citizen enters what may be called the political 

market, his preferences are usually not already formed; they develop through 

listening to public debates. In politics demand is not exogenous; in general, 

preferences do not exist prior to the action of politicians (MANIN, 1997, p. 224-225).   

 

Ocorre que, para além do que Manin afirma, não é apenas a atuação dos políticos que 

determina as clivagens que serão colocadas em jogo na disputa política. De fato, há motivos 

para se desconfiar que a atuação dos políticos, per se, é pouco eficiente na definição dessas 

clivagens. É na mídia, especialmente na cobertura jornalística sobre os fatos políticos 

cotidianos, que os campos em oposição vão ganhando contorno e que os polos de situação e 

oposição em relação a determinados temas vão se desenhando. Muitas vezes, este é um jogo de 

tentativa e erro. Diversos temas são testados, as posições do público vão sendo gradativamente 

definidas e, nos casos em que os temas ganham apelo público e os lados da contenda ficam 

evidentes, investe-se neste conjunto de assuntos políticos que se revelaram mais promissores 

para a definição da arena política. Porém nem sempre a elite política tem controle sobre como 

se dá esta definição de assuntos em debate. É na mídia que os temas ganham relevo e os polos 

de debate se desenham, cabendo aos políticos muitas vezes apenas adequar seus discursos, para 

por adesão tentar se filiar a este ou a aquele polo no debate público. Mas a mídia, sendo ela um 

agente interessado neste embate político, tem o poder final de realizar essa adesão, podendo, 

por exemplo, colocar seu candidato preferido no lado da contenda que lhe será mais benéfico, 

e relegando ao seu adversário o papel de defensor de uma posição condenada pela maior parte 

do eleitorado. 

Este processo de construção quase ficcional da notícia, no qual os dados objetivos são 

transformados em percepções subjetivas, por meio de um roteiro pré-determinado pela mídia e 

com a atribuição de papéis específicos aos agentes políticos – estejam eles adequados a esses 

papéis ou não – é particularmente dominante na mídia brasileira. Manin também aborda este 

tema, ao ressaltar que os agentes políticos têm uma autonomia somente relativa na seleção e 

divisão de temas que serão abordados na arena política. Afirma o pensador francês: 
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Politicians, however, have only a measure of autonomy in their selection of dividing 

issues: they cannot invent in total freedom lines of cleavage. Not any division is 

possible because social, economic, and cultural differences within the electorate exist 

prior to the candidates’ decision. Furthermore, politicians cannot even choose among 

existing divisions as they please. They know that each possible division is not equally 

useful: if a candidate promotes a cleavage line that does not effectively mobilize the 

voters, or one that eventually works against him, he will lose the election (MANIN, 

1997, p. 223).  

 

Ainda que a definição proposta por Manin seja bastante explicativa sobre os fenômenos 

de clivagens temáticas e de escolha dos papéis a serem representados pelos agentes políticos na 

mídia – com ênfase para todas as limitações impostas, que fazem com que essa escolha esteja 

longe de ser livre – há uma notável ausência em sua obra: a atuação da mídia neste processo. 

Manin parece encarar a mídia como um mero instrumento ou, no máximo, um agente que, não 

obstante importante, está isento de interesses políticos próprios, atuando tão somente como 

ferramenta de interesses políticos de outrem. É necessário enriquecer o entendimento sobre a 

atuação da mídia que, para além do que já escreveu Manin, exerce uma atividade política mais 

intensa do que a por ele apresentada, com uma atuação muitas vezes nada velada em defesa dos 

seus interesses específicos.  

Para tanto, recorremos ao antropólogo argentino Nestor Garcia Canclini, que também 

se dedicou a entender como se dá a representação política por meio da mídia, porém com um 

foco mais intenso na atuação desta última como um agente dotado de certo grau de autonomia 

e que age de maneira intensa na arena política. Coincidência ou não, Canclini utilizou a mesma 

metáfora da representação política “a la teatral”. Em “Culturas Hibridas: Estrategias para 

Entrar y Salir de La Modernidad”, publicado em 1989 – seis anos antes, portanto, da publicação 

do “Principe de Gouvernement Représentatif” de Manin -, Canclini já ressaltava que os meios 

eletrônicos de comunicação atuavam como “teatralizações imaginárias do social”: 

 

 ¿Qué queda en este proceso [produção industrial, eletrônica e informática de 

conteúdos; circulação massiva e transnacional de bens culturais; e novos tipos de 

recepção e apropriação destes conteúdos] do lo que se denominaba popular? Por 

una parte, los medios electrónicos de comunicación muestran notable continuidad 

con las culturas populares tradicionales en tanto ambos son teatralizaciones 

imaginarias de lo social (CANCLINI, 1989, p. 241).  

 

Nesta teatralidade, ressalta Canclini, há uma exploração populista dos meios de 

comunicação, tornando possível para os setores populares novas interações com a modernidade, 

mediadas por esses novos aparatos de contato entre elites e povo. Assim, ao se darem conta de 

que, nas sociedades modernas, o povo existe como massa, como um público de um sistema de 
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produção simbólica que transcendeu sua etapa artesanal, essa elite passa a tratar o povo como 

um agente passivo de suas ações comunicacionais. Seu programa cultural, que em grande parte 

se apropria dos temas populares, transformando-os em produtos midiáticos de massa, é 

moldado por uma aliança política. Canclini, assim, ressalta que não há uma simples construção 

mercadológica dos conteúdos produzidos e difundidos pela indústria cultural. Há, ao contrário, 

uma projeção paralela de um projeto político de dominação, que ganha relevo com a 

democratização e a realização periódica de eleições. Desse modo, a mídia teria um papel 

importante na manutenção do status quo, de modo a ajudar a garantir que o resultado desses 

processos eleitorais seja previsível, por meio da difusão de conteúdos políticos atinentes à 

ideologia dominante. Estas ações, segundo Canclini, ganhariam mais importância em períodos 

eleitorais: 

 

Intervenir en una campaña electoral requiere la inversión de millones de dólares, 

adaptar la imagen de los candidatos a lo que recomiendan los sondeos de opinión, 

reemplazar el contenido político y reflexivo de los mensajes por operaciones de 

estilización del “producto”. […]. Como estas acciones […] son difundidas por los 

medios como parte del espectáculo preelectoral, se produce lo que llamaremos una 

desverosimilización de la demagogia populista (CANCLINI, 1989, p. 246-247). 

 

O fenômeno gera uma nova linguagem de jornalismo político que, para além do 

engajamento, se apropria de elementos próprios do mundo do entretenimento, trazendo aspectos 

de melodrama e de espetáculo para a cobertura dos fatos políticos corriqueiros e para o 

noticiário acerca das eleições. É o que o autor define como “dimensión espectacular y hasta 

policial de los conflictos sociales en detrimento de los debates y la reflexión” (CANCLINI, 

1989, p. 246). Há, nesta definição de Canclini, uma aproximação com o que se batizou por 

“espetacularização” das campanhas políticas. A noção do “espetáculo” como parte integrante 

das sociedades capitalistas contemporâneas surge em 1967, com a publicação do ensaio “La 

Société du Spetacle”, de Guy Debord. Inspirado pelo conceito marxista do fetichismo, o autor 

apresenta o que batiza de uma nova face da moeda do fetichismo: o espetáculo, um equivalente 

geral abstrato de todas as mercadorias. O espetáculo não seria unicamente um conjunto de sons 

e imagens para o deleite, mas um relacionamento social entre as pessoas, mediado pelo 

audiovisual. Seria, portanto, entendido como uma ascensão do audiovisual como elemento de 

trocas culturais, produto das técnicas de distribuição em massa desses conteúdos (DEBORD, 

1967). Mais especificamente na literatura de mídia e política, a espetacularização poderia ser 

definida como a assunção de uma lógica produtiva da mídia na política, que passa a ser 

impregnada e comandada pelo entretenimento. Desse modo, a política na contemporaneidade 
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se tornaria marcada pela encenação de ritos e rituais, de sentimentos e de formatos sociais 

inspirados nos espetáculos, com um conjunto de debates e argumentações menos racionais e 

mais emotivos (RUBIM, 2003).  

E, na sociedade do espetáculo, a mídia passa a ser a arena principal de debate político – 

um debate, contudo, de baixa qualidade, que deixa de lado a reflexão sobre as condições 

estruturantes dos fatos políticos para se concentrar na atuação dos atores políticos, como que 

meros atores em um teatro tragicômico. Para Canclini, em quase todas as sociedades ocidentais 

democráticas e em especial nas latino-americanas, há uma diminuição do interesse pela 

militância partidária, um enfraquecimento dos partidos políticos e um rebaixamento do valor 

da política, que se vê colonizada pelo populismo midiático, a criar e difundir “interpretações 

satisfatórias” para os distintos grupos de consumidores de informações políticas (CANCLINI, 

1989).  

Mas, para além disso, a espetacularização é quase que apenas um recurso estilístico, 

uma ferramenta a mais em um processo bem mais amplo, no qual os meios de comunicação 

passam a ocupar um papel proeminente na estruturação da hegemonia – definida como a “rede 

viva de significados e valores mutuamente constituintes, os quais, como são experienciados 

enquanto práticas, aparecem como sendo reciprocamente confirmados” (MOSCO, 1998, p. 

110).  Sob essa análise, a hegemonia abarca, portanto, todas as instituições da sociedade civil 

que tenham uma conexão com a elaboração e a difusão de cultura. Como a mídia é justamente 

a mais importante dessas instituições, reafirma-se seu papel fundamental na construção da 

hegemonia.  

A proeminência da mídia torna possível afirmar que existe, na contemporaneidade, uma 

nova hegemonia, baseada no poder da informação – ou, mais precisamente, no poder de 

construir e transmitir informação. A mídia é, em maior ou menor grau, a depender no nível da 

sua centralidade, o principal ou ao menos um dos principais intelectuais orgânicos da maior 

parte das sociedades ocidentais – sobretudo nas democráticas. Venício A. de Lima, ao analisar 

o papel desempenhado pela mídia nas sociedades atuais, afirma que:  

 

A maioria das sociedades contemporâneas pode ser considerada como ‘centrada na 

mídia’ (media centric), uma vez que a construção do conhecimento público que 

possibilita, a cada um de seus membros, a tomada cotidiana de decisões nas diferentes 

esferas da atividade humana não seria possível sem ela [...]. O papel mais importante 

que a mídia desempenha decorre do poder de longo prazo que ela tem na construção 

da realidade através da representação que faz dos diferentes aspectos da vida humana 

[...] e, em particular, da política e dos políticos. É através da mídia – em sua 

centralidade – que a política é construída simbolicamente, adquire um significado 

(LIMA, 2004, p. 51).  

 



58 

 

Contudo, mesmo que seja atraente, especialmente no campo da mídia e política, 

enaltecer este papel central da mídia - construtora de novas hegemonias, tradutora de novos 

significados da contemporaneidade e elaboradora da cultura – é necessário agora dar um passo 

atrás e retomar a perspectiva de que ela é, primordialmente, um mero instrumento. Mudam as 

ferramentas, a mídia surge como um novo elemento importante na política, mas as lógicas de 

prestígio, de dominação e, especialmente, de luta pelo poder, são pouco alteradas. E ela, a mídia, 

é parte de um universo mais rico e polissêmico, no qual as forças políticas e econômicas 

desempenham um papel bem mais amplo e influente.  

Deste modo, para entender o real papel exercido pela mídia na política, é necessário, 

antes de mais nada, entender um pouco melhor como é o mercado de mídia da sociedade que 

se pretende analisar. Do mesmo modo, é fundamental avaliar quais são os atores políticos e 

como se definem as forças políticas que estão por trás da mídia. Se, por um lado, os meios de 

comunicação exercem papel de fundamental importância na política contemporânea, a ponto 

de serem considerados agentes decisivos para a definição da arena política de uma sociedade, 

por outro há de se levar em conta que tais meios são, essencialmente, empreendimentos nas 

mãos de pessoas, utilizados como ferramentas de interesses outros que não os desse próprio 

meio que, em si, é despersonalizado e, portanto, desprovido de interesses próprios. É o que 

buscamos nesta tese, inicialmente avaliando o mercado de mídia nos municípios brasileiros e, 

posteriormente, esmiuçando a estrutura de propriedade desses meios, de modo a mensurar 

corretamente a sua influência mercadológica e ideológica e de definir com mais precisão sua 

cadeia de controles e possíveis confluências com o meio político.  

 

1.3. Regimes de mídia e política 

Para Todd Gitlin (2003), a força da torrente das mídias é crescente e inescapável. Essa 

força, que para o autor parecia ter encontrado seu ápice na massificação da televisão, foi 

reforçada e atingiu níveis ainda maiores com o advento da internet. Assim, estaríamos não 

apenas em uma era de mídia onipresente, como também de uma exposição contínua, que 

atingiria a todos, em menor ou maior grau. Porém, por mais sedutor que seja pensar esta 

modernidade sob as ópticas da centralidade e onipresença da mídia, algumas dúvidas persistem 

sobre esse tema. Estaria esta avalanche de conhecimento realmente tão disponível assim? 

Bastaria escolher o canal de televisão que bem entendêssemos ou acessar na internet o portal 

de nossa preferência para obter, a qualquer momento, as informações de nosso interesse?  Ou a 

torrente de informações que Gitlin diz dominar nossas vidas, em grande parte, esconde 
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exatamente o seu oposto: a desinformação? A democracia de público seria um fenômeno 

dominante nas democracias contemporâneas ou, em um número significativo de casos, 

persistiria uma democracia exercida de forma mais direta, com intermediação dos partidos, 

contatos imediatos entre agentes e principais e baixa importância da mídia para a política? 

Seja por uma vertente, seja por outra, efetivamente esta oferta global e massificada de 

informações gera um fenômeno paradoxal: muitas vezes, é mais fácil obter, por meio da mídia, 

informações sobre fatos que ocorrem do outro lado do planeta do que notícias sobre 

acontecimentos do cotidiano da própria localidade onde o indivíduo vive. O próprio Gitlin faz 

essa ressalva, ao afirmar que a torrente de mídia que traz um “fluxo de imagens e sons pelas 

casas” pode ser observada “[no] mundo rico e nas partes mais ricas do mundo pobre” (GITLIN, 

2003, p. 25). Nas partes mais pobres do planeta ou em localidades muito pequenas, com baixa 

atratividade para o estabelecimento de organismos de mídia local, a realidade pode ser tanto de 

oferta restrita de conteúdos, oriundos de produtoras e distribuidoras distantes, ou mesmo a 

ausência de oferta de conteúdos midiáticos. McChesney (2000), sobre o tema, avalia que o 

mercado de mídia, cada vez mais, se torna global, ampliando a estratégia competitiva de 

sinergias entre diversas plataformas e de domínios de mercado cada vez mais amplos, em 

detrimento de conteúdos locais: 

 

[...] across the globe there has been a shakeout in national and regional media 

markets, with small firms getting eaten by medium firms and medium firms being 

swallowed by big firms. Many national and regional conglomerates have been 

established on the back of publishing or television empires. The situation in most 

nations is similar to the one described in the United States […] a smaller number of 

much larger firms dominate the media in comparison to the situation only ten or 

twenty years ago (McCHESNEY, 2000, p.88-89). 

 

Sob a torrente de conteúdo que nos informa acerca dos últimos conflitos na Síria ou 

sobre as mais novas peripécias políticas da Índia, esconde-se uma notável falta de oferta de 

conteúdo local, sobretudo nos municípios de menor porte. Falo mais especificamente do Brasil, 

mas poderia estar falando da maior parte dos países de população mediana e de todos os países 

com grandes populações. A tendência nessas nações, seja por motivos econômicos, seja por 

diretrizes políticas, é a da construção de abrangentes sistemas nacionais de comunicação, com 

produção centralizada e conteúdos uniformes, distribuídos a todas as partes do país, gerando 

assim uma homogeneização significativa das mensagens políticas compartilhadas por meio da 

mídia.  

O Brasil é um bom exemplo de todas essas forças, que levaram justamente à construção 

de grandes sistemas nacionais de comunicação, à produção centralizada de conteúdos, a baixos 
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níveis de regionalização de conteúdos e, especialmente, à uma notável centralidade da mídia. 

Mas, como ressalta Lima (2001), esse padrão universal de concentração de propriedade dos 

meios de comunicação encontra no Brasil um desenho particular. Isso ocorreria porque, aqui, 

além das forças de mercado, fatores eminentemente políticos também teriam influenciado de 

maneira significativa a conformação da propriedade dos meios de comunicação. Afirma o autor: 

 

[...] o novo padrão universal vem assumindo no Brasil feições particulares: primeiro, 

porque mantém inalterado o histórico domínio do setor por uns poucos grupos 

familiares e pelas elites políticas locais e/ou regionais; segundo, porque estamos 

assistindo à entrada de um novo e poderoso ator nacional no setor: as igrejas, 

sobretudo, as evangélicas; e, terceiro, porque fortalece e consolida – por meio da 

expansão horizontal, vertical e cruzada da propriedade – a posição já hegemônica de 

um único grupo nacional, as Organizações Globo. Vale dizer: as “reformas para o 

mercado”, além de total exclusão das empresas públicas e do ingresso de vários global 

players, não produziram, até o momento, alteração fundamental na hierarquia dos 

grupos que historicamente controlam o setor de comunicações no Brasil (LIMA, 

2001, p. 96) 

 

Gitlin, McChesney, Lima e outros autores, ao avaliar a onipresença da mídia na vida 

política das sociedades contemporâneas e ao observar uma realidade completamente distinta na 

oferta de conteúdos locais, enaltecem um ponto crucial na análise do mercado de comunicações: 

a existência de diferentes regimes de mídia. Se, nos níveis nacional e transnacional, há uma 

ampla oferta de conteúdos midiáticos, no nível local, especialmente em cidades menores, a 

oferta de conteúdos autóctones, produzidos a partir dessas realidades, é escassa. Como 

evidencia a Associação Mundial de Rádios Comunitárias (AMARC), existem, na maior parte 

dos países, e em especial na América Latina, fortes barreiras que impedem o surgimento de 

experiências locais de mídia, especialmente de mídias comunitárias, com fortes impactos 

negativos para a oferta de conteúdos locais. Afirma a entidade em informe técnico de 2010: 

 

Entre las principales trabas para que el sector comunitario –en especial, el público 

y, en algunos casos, el comercial pequeño– ejerza plenamente sus derechos 

informativos están: clausuras por falta de garantías, restricciones en el acceso a 

frecuencias, limitaciones en las potencias, y obstáculos para la obtención de recursos 

económicos. Discrecionalidad, impedimentos técnicos, económicos y burocráticos, y 

normativas discriminatorias establecidas por los Estados – quienes abusan de su 

potestad para administrar el espectro radioeléctrico–, así como la presión indebida 

que ejercen cámaras y gremiales de los medios privados comerciales, siguen siendo 

poderosas barreras para una radiodifusión democrática e inclusiva en la mayor parte 

de América Latina (AMARC, 2010, p. 8).  
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No período entre o golpe de 64 e a promulgação da lei de radiodifusão comunitária, em 

199821, a política pública de comunicação no Brasil focou-se, quase que exclusivamente, na 

construção de grandes redes nacionais de mídia, sobretudo de televisão. O Decreto-Lei nº 236, 

de 196722, que modificou o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT) promulgado em 

196223, durante o Governo João Goulart, foi fundamental para a pavimentação desta política de 

incentivo à formação de redes nacionais de televisão. Ainda que a letra da lei previsse um limite 

ao número de outorgas de rádio e televisão que cada entidade poderia ter, teoricamente com o 

intuito de impedir a concentração de mercado, na prática o que se viu foi o oposto. De maneira 

hipócrita, o verdadeiro sentido da lei estava não em promover a pluralidade, mas justamente 

em incentivar a concentração de mercado, por meio de um texto legal que aparentemente dizia 

algo, mas que na realidade redundava exatamente em seu oposto. Isso porque as limitações de 

propriedade se davam não por um controle das pessoas físicas proprietárias de emissoras de 

rádio e televisão, mas tão somente das entidades para as quais as outorgas eram concedidas. 

Desse modo, uma mesma pessoa física poderia participar de diversas entidades diferentes, 

burlando assim o espírito da lei.  

Contudo, a maior falha do Decreto-Lei foi o estabelecimento de um critério meramente 

formal de controle de propriedade, sem a determinação de qualquer mecanismo que pudesse 

incentivar um pluralismo de conteúdos. Não havia qualquer restrição à formação de redes, o 

que permitia (e segue permitindo) que emissoras pertencentes a grupos empresariais distintos 

se unissem para a transmissão do mesmo conteúdo. Foi justamente esse o modelo de negócios 

que rapidamente passou a ser dominante na televisão brasileira, no qual uma cabeça de rede é 

responsável pela produção da maior parte do conteúdo veiculado, que é então distribuído para 

outras geradoras afiliadas e para retransmissoras espalhadas por todo o País.  

E a primeira emissora a explorar o modelo de afiliação e retransmissão, a Rede Globo, 

foi a que mais colheu os dividendos dessa estratégia, permanecendo líder de audiência há 

diversas décadas no País. Em 1o de setembro de 1969, ia ao ar a edição nº 1 do Jornal Nacional, 

primeiro telejornal transmitido em rede no Brasil24. A tecnologia necessária para a realização 

da transmissão, bastante avançada à época, estava disponível graças a construção de um sistema 

                                                 
21 Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras 

providências. 
22 Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 196, que complementa e modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 

1962.    
23 Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 196, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. 
24 Fonte: Memória Globo – Jornal Nacional. Disponível em 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-nacional.htm. Acesso em: 07 mai. 2017.    

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-nacional.htm
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nacional de transmissão de micro-ondas construído pela Embratel, à época uma empresa estatal 

ligada à holding Telebrás e responsável pela interligação entre os estados brasileiros. Os 

recursos para a construção da rede eram públicos: vieram, em sua maioria, do Fundo Nacional 

de Telecomunicações (FNT), criado em 1962 pelo CBT25 e que tinha como fonte principal de 

recursos o produto de arrecadação de sobretarifas criadas pelo Conselho Nacional de 

Telecomunicações (Contel) sobre qualquer serviço de telecomunicação – então operados por 

empresas estatais. Posteriormente, o mesmo fundo iria financiar o lançamento dos primeiros 

satélites utilizados para a transmissão em rede dos sinais das principais emissoras brasileiras de 

TV. Para o governo militar, a conjunção de uma legislação que incentivava a formação de redes 

e o direcionamento de vultosos investimentos à construção da tecnologia que tornava essa 

transmissão em rede possível formavam um elemento fundamental para a sua política de 

segurança nacional. Ampliava-se assim, de uma só vez, a submissão das principais emissoras 

de televisão à sua doutrina, por meio da troca de favores; a centralização da produção televisiva, 

o que facilitava uma possível intervenção censória em caso de necessidade; e a uniformização 

de conteúdos, de modo a limar a disseminação de expressões regionais de cultural e a exaltar 

programações vindas do eixo Rio-São Paulo, algo também importante na doutrina de segurança 

nacional da ditadura, ainda preocupada com a possível ascensão de movimentos políticos 

regionais de contestação ao governo central.  

No mercado de jornais, o mesmo fenômeno de centralização ocorreu, impulsionado 

adicionalmente por fatores sociais como o alto grau de analfabetismo que marcou este período, 

gerando uma alta concentração de publicações nos grandes centros, com ausência de 

publicações na maior parte das cidades do interior. (PIERANTI, 2007). E, mesmo após a 

criação do serviço de radiodifusão comunitária, persistiram barreiras legais geradas 

artificialmente, que impedem a outorga à maior parte dos pretendentes a uma licença para 

operação desse serviço, mesmo quando há viabilidade técnica26 (LOPES, 2005b). Essas 

barreiras levam a um alto grau de arquivamento de processos de outorga de radiodifusão. De 

                                                 
25 Art. 51 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.  
26 Ao todo, é exigida a apresentação de 20 documentos diferentes para se iniciar um processo de outorga de 

radiodifusão comunitária. No caso de entidades situadas na faixa de fronteira, esse número é de 24 documentos. 

O prazo para a apresentação da documentação é exíguo – usualmente, não superior a 45 dias. Também há 

restrições técnicas artificiais impostas pela legislação. Por exemplo, apenas um canal pode ser disponibilizado 

por localidade para prestação do serviço de radiodifusão comunitária, mesmo que a faixa de frequência em FM 

da região tenha disponibilidade técnica para a reserva de outros canais. Com isso, nas localidades em que já 

exista uma rádio comunitária em funcionamento, uma outra eventual interessada em prestar o serviço deve 

operar na mesma frequência, mantendo uma distância mínima de 4 km da primeira entidade habilitada. Em boa 

parte dos municípios brasileiros, é impossível manter esse distanciamento, devido às pequenas dimensões de 

suas sedes – o que confere um monopólio artificial à primeira entidade habilitada a prestar o serviço.  
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acordo com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações de 06 de 

julho de 2017, enquanto 4.801 entidades haviam sido autorizadas a prestar os serviços de 

radiodifusão comunitária, outras 18.768 tiveram os seus processos arquivados. Ou seja, 79,63% 

das 23.569 entidades que participaram de concorrências pública para a outorga de um serviço 

de radiodifusão comunitária entre fevereiro de 1988 e julho de 2017 tiveram seus processos 

arquivados, em sua maior parte devido ao não cumprimento das diversas exigências 

burocráticas estabelecidas na lei e nos seus regulamentos.   

Assim, um ponto fundamental do desenvolvimento das teorias sobre mídia e política – 

a de que a complexidade crescente das sociedades modernas faz com que haja uma crescente 

especialização, com divisão do trabalho, interconexão e o que Giddens (1991) chama de 

zoneamento da vida social – pode ser apenas uma meia verdade quando se analisa a política 

nos municípios. Há uma tendência, baseada direta ou indiretamente nesta presunção da 

complexificação do campo político, para adotarmos uma linguagem bourdieuana, de que aquilo 

que se analisa na grande política – a política de massa, abrangendo as decisões do Estado-nação 

que afetam todo o seu contingente populacional – pode ser transladado, com poucas adaptações, 

para a política nos municípios. Efetivamente, já que citamos Bourdieu, a luta política é uma 

disputa para impor a visão de um mundo social, sob a forma de um capital simbólico de 

notoriedade e respeitabilidade utilizada para impor uma legitimidade à atuação política 

(BOURDIEU, 2007). Porém, ainda que esse mecanismo explique desde a pequena até a grande 

política, a existência dos meios para a construção deste capital simbólico – em especial a 

disponibilidade de mídias - varia enormemente.  

Em termos mais acadêmicos, esta heterogeneidade de disponibilidade de mídias pode 

ser definida pelo conceito de “regime de mídia”, proposto por Williams e Carpini (2001). No 

caso específico que avaliamos, pode-se falar em regimes de mídia específicos de cada 

município. A produção e disseminação de conteúdos locais é regida por normas diversas para 

cada município, assim como a sua integração a regimes mais amplos. Há, desse modo, regimes 

conflitantes ou complementares na oferta de conteúdos de abrangência local, regional, nacional 

ou transnacional.  

Os autores também ressaltam o fato de os regimes de mídia serem, em parte expressiva, 

moldados pela autoridade governamental. São, portanto, sempre eminentemente políticos, não 

obstante que outras forças institucionais, como as práticas das corporações privadas, da 

academia, das associações profissionais, entre outros, também estejam presentes. Afirmam os 

autores: 
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By a media regime, we mean a historically specific, relatively stable set of institutions, 

norms, processes, and actors that shape the expectations and practices of media 

producers and consumers. [...] Media regimes, then, are held in place by the 

authoritative actions of government and so are always political and so always 

structure the nature of democratic politics. But they are also shaped by the 

institutionalized practices of private corporations, universities, professional 

associations, and so forth (WILLIAMS e CARPINI, 2001, p. 16).  

 

Portanto, inspirados por este conceito, podemos afirmar que os regimes de mídia nos 

municípios, no que concerne à oferta de conteúdos locais, são majoritariamente centrados no 

rádio. Outras plataformas de mídia para a oferta de conteúdo local são mais raras, presentes 

prioritariamente nas maiores praças. Nos municípios menores, as realidades mais comuns são 

a inexistência de mídia com conteúdo local ou a existência de uma rádio (em alguns casos duas 

ou mais) devotada aos acontecimentos locais. A pesquisa mais recente sobre o tema, o “Atlas 

da Notícia” - elaborada em parceria pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo 

(Projor) e o Volt Data Lab – é mais uma a confirmar esta constatação27. De acordo com a 

pesquisa, existe nos municípios brasileiros um “deserto de notícias”. O Atlas da Notícia revela 

que em 4.500 cidades, nas quais vivem 70 milhões de brasileiros, não contam com qualquer 

jornal ou site noticioso. 

Mas, nesta tese, demonstramos que este deserto da notícia está, em verdade, preenchido 

pelos oásis das rádios locais – instrumentos principais de irradiação de notícias locais na maior 

parte dos municípios brasileiros. Há uma série de consequências políticas advindas desse 

regime de mídia dominante nos municípios. Neste trabalho, exploraremos em mais detalhes 

duas delas: a instrumentalização dessas rádios para fins políticos municipais; e a utilização de 

outorgas de radiodifusão como moeda de barganha política no nível federal. 

 

1.4. Meios de comunicação e comportamento eleitoral 

Temos, portanto, um promissor caminho a seguir, no qual o monopólio das informações 

políticas exercido pelas rádios locais pode, em tese, disponibilizar uma série de dados úteis para 

a avaliação da influência da mídia na política. Contudo, não se pode olvidar que, a despeito da 

existência de alguns estudos empíricos importantes, a própria ideia da influência da mídia na 

política, em termos gerais, é duramente questionada, sobretudo quando são analisados os fatores 

que levam os eleitores a tomarem suas decisões de voto. Assim, a hipótese de que a propriedade 

de meios de comunicação poderia conferir aos seus proprietários vantagens eleitorais seria, de 

                                                 
27 Disponível em: https://www.atlas.jor.br. Último acesso em: 25 jan. 2018. 

https://www.atlas.jor.br/
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partida, refutada. Diversas são as abordagens nessa linha, dentre as quais ressaltamos alguns 

estudos canônicos. Para Riker (1982), debates públicos e informação de qualidade acerca dos 

pleitos são inúteis, já que os eleitores agiriam de maneira incoerente frente a qualquer processo 

de decisão coletiva. Olson (2002), por sua vez, segue caminho oposto. Para ele, o eleitor é 

racional e, por isso, sabe que os custos de informação são muito grandes, superiores aos 

benefícios esperados. Além disso, sua contribuição individual seria ínfima para o resultado 

final, o que funcionaria como um intenso desestímulo à busca por informação. Downs (1957) 

enfatiza os aspectos econômicos dos processos eleitorais. Segundo sua visão, a decisão eleitoral 

individual seria baseada de forma imediata, de acordo com a percepção das condições de vida 

dos eleitores. Mesmo para alguns dos pioneiros dos estudos de Comunicação, a interferência 

da mídia não seria tão importante. Lazarsfeld, Berelson e Gaudet (1968) defendem que a 

decisão eleitoral é estabelecida por uma infinidade de predisposições sociais que são pouco 

afetadas pela comunicação, que fazem com que existam padrões de voto pouco mutáveis ao 

longo do tempo. Para eles – a exemplo do que defendem os teóricos da Escola de Columbia - é 

o contexto social dos eleitores que mais influencia a escolha eleitoral. Portanto, a decisão 

eleitoral seria determinada, em larga medida, pelo grupo social ao qual os indivíduos 

pertencem.  

As análises que veem o comportamento eleitoral como uma resposta ao “ambiente 

informacional” – vertente da qual derivam as principais abordagens de mídia e política – são, 

em grande parte, reducionistas. Verdade que a redução faz parte da própria essência do método 

científico. O cientista, ao observar uma realidade em que um fenômeno pode ser explicado pela 

interação de diversos fatores, isola alguns que ele considera relevantes para o resultado geral, 

gera hipóteses sobre a forma como aqueles fatores interfere na constituição de realidades, testa 

estas hipóteses e, desse modo, chega a conclusões válidas. Todos os demais fatores, que podem 

ser tão ou mais importantes, são ignorados ou, no máximo, citados como elementos que não 

foram analisados, a despeito de sua influência no fenômeno avaliado. 

Mas “isolar” e “reduzir” são atitudes distintas. Enquanto ao “isolar” nós claramente 

tentamos controlar um fator determinado, ao “reduzir” nós exageramos a real importância de 

um elemento, ao ponto de ignorar a sua interação com alguns dos outros fatores que também 

estão em ação. Especificamente na decisão eleitoral, isolar a influência da mídia quase sempre 

é impossível, resultando em um reducionismo que tende a exagerar os reais efeitos dos 

discursos midiáticos sobre os resultados eleitorais. Ainda que a centralidade da mídia seja 

inegável, o eleitor toma suas decisões baseado em uma ampla gama de informações, que ele 

compreende a partir de valores e enquadramentos diversos. Um mesmo discurso midiático, 
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portanto, pode ecoar de maneiras distintas, de acordo com os ambientes político-sociais nos 

quais são recepcionados. Eleitores de diferentes estratos socioeconômicos, por exemplo, 

definem seu voto a partir de experiências diversas, mas em que suas condições materiais são 

estruturantes e centrais.  

Há, no Brasil, uma bem formada tradição de estudos sobre o comportamento eleitoral 

e, nos últimos anos, houve avanços na literatura para a explicação dos determinantes do voto. 

Pode-se destacar, como uma tendência recente, a produção de estudos que oscilam entre 

modelos estatísticos apoiados em dados agregados em nível municipal ou estadual - como o 

índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), a cobertura do Programa Bolsa 

Família e o PIB per capita  -; e modelos explicativos assentados sobre dados em nível 

individual, explorando o rendimento de variáveis socioeconômicas, atitudinais e de inclusão 

em programas sociais como determinantes do voto (AMARAL e RIBEIRO, 2015). Estes 

estudos foram capazes de elencar diversos fatores que têm se mostrado como os mais influentes 

- que perpassam diversos trabalhos e incluem a avaliação do governo, a avaliação do 

governante, o benefício por programas de transferência de renda, a classe social, a ideologia, e 

a percepção dos eleitores sobre o cenário econômico. Mas há diversas controvérsias sobre a 

real interferência de cada um desses fatores sobre os resultados eleitorais. 

A análise de dados no nível individual foi capaz de identificar, por exemplo, que a 

avaliação do governo e a situação da econômica do País seriam elementos fundamentais para a 

escolha do eleitor em eleições presidenciais. Carreirão (2002, p. 212), sobre o tema, afirma que 

“a maioria dos eleitores considera, em sua decisão de voto, certas imagens políticas que eles 

formam dos candidatos e partidos, a avaliação de desempenho que fazem os governos em 

exercício e a avaliação que fazem de atributos pessoais dos candidatos”. Nicolau (2007), por 

sua vez, destaca que nas eleições presidenciais de 2002, além da avaliação do governo, fatores 

como gênero, escolaridade, idade, ideologia e simpatia por um determinado partido político 

foram fatores significativos na decisão do voto. Rennó (2007), ao avaliar o porquê de um 

governo envolvido em escândalos de corrupção ter sido reeleito em 2006 nas eleições 

presidenciais, creditou ao voto retrospectivo fortemente influenciado pelas visões sobre a 

economia e avaliações gerais do governo a explicação para o fenômeno.  

Singer (2009), por sua vez, viu no pertencimento a uma classe social o principal fator 

explicativo para o voto do eleitor em eleições presidenciais anteriores. Analisando o chamado 

lulismo e as suas raízes sociais e ideológicas, o autor concluiu que “a emergência do lulismo 

expressa um fenômeno de representação de uma fração de classe [...] movimento profundo que 

definiu a reeleição” (SINGER, 2009, p. 84). Em conclusão similar, Peixoto e Rennó (2011), 
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assim como Singer (2009), identificaram um padrão conservador no voto nas eleições de 2010, 

que levou o eleitor a preferir votar em Dilma por ela representar uma continuidade do governo 

Lula, apesar dos escândalos de corrupção e do ambiente político aparentemente adverso ao 

Partido dos Trabalhadores (PT). Mas, para aqueles autores, outros fatores também foram 

importantes, tais como a avaliação do governo e a identificação partidária.  

Em tempos de uma propalada maior personalização das eleições, com uma suposta 

menor importância dos partidos na definição dos comportamentos eleitorais, chama a atenção 

que vários estudos creditem aos partidos uma importância na definição da decisão do voto, 

como podemos ver não apenas em Peixoto e Rennó (2011), mas também em Carreirão e Kinzo 

(2004), Braga e Pimentel Jr (2011), Ribeiro, Carreirão e Borba (2011) e Nicolau (2014). Em 

verdade, a preferência partidária é uma das variáveis mais testadas nos estudos sobre 

comportamento eleitoral brasileiro (NICOLAU, 2014). Nas considerações finais de seu estudo, 

Braga e Pimentel Jr (2011, p. 297) afirmam que “partidos políticos importam para explicar o 

comportamento dos eleitores e, portanto, para a estruturação do sistema partidário 

contemporâneo”.  E Ribeiro, Carreirão e Borba (2011) veem no atalho informacional oferecido 

pelos partidos aos eleitores o mecanismo explicativo para a sua influência na decisão do voto. 

Em uma análise abrangente da reeleição de Dilma nas eleições de 2014, Amaral e 

Ribeiro (2015) identificaram diversos fatores que influenciaram na decisão eleitoral do voto 

nos três primeiros colocados no primeiro turno: Dilma Rousseff, Aécio Neves e Marina Silva. 

A qualificação do governo como regular e ruim/péssimo, por exemplo, diminuiu sensivelmente 

a chance de voto em Dilma. Também foi encontrada participação da variável identidade 

política: não ter votado em Dilma em 2010 ampliou as chances de voto em Aécio Neves e em 

Marina Silva. Foi detectado também, pelo estudo, uma forte influência da preferência partidária 

na decisão do voto. Como esperado, o fator “ser simpático ao PT” aumentou consideravelmente 

as chances de voto em Dilma, enquanto “preferir o PSDB” ampliou a probabilidade de escolha 

de Aécio Neves, mas também de Marina Silva. Outro fator importante foi a região, com 

eleitores da Região Norte mais propensos a votar em Aécio, enquanto a preferência do Nordeste 

se mostrou mais desviada para Dilma. Assim, os autores concluíram que estava reforçado o 

argumento da existência de um “caráter retrospectivo do comportamento do eleitor nas eleições 

presidenciais”, enaltecendo, desse modo, argumentos que “apontam a avaliação do governo, a 

preferência partidária e o voto no pleito anterior como bons preditores do voto nas eleições 

presidenciais” (AMARAL e RIBEIRO, 2015, p. 118-119).  

Como se pode ver, a literatura dominante sobre comportamento eleitoral no Brasil trata 

de eleições nacionais – especialmente de eleições presidenciais. Há, desse modo, uma lacuna 
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significativa nos estudos eleitorais brasileiros referentes à sua dimensão municipal. Tais 

estudos, mais comuns em meados do século XX, foram interrompidos com o golpe civil-militar 

de 1964, e voltariam apenas décadas depois, com a publicação de “Os partidos e o regime – a 

lógica do processo eleitoral brasileiro”, organizado por Fabio Wanderley Reis e publicado em 

197828. Mas, após a redemocratização, os estudos sobre o comportamento eleitoral em eleições 

municipais ficaram mais escassos, composto primordialmente por estudos de caso ou 

coletâneas circunscritas a estados ou regiões. (LAVAREDA e TELLES, 2011).  

Mas, de modo geral, os fatores mobilizados nas pesquisas como possíveis fatores a 

influenciar o comportamento eleitoral são os mesmos, tanto no nível federal quanto municipal. 

Assim, variáveis como desempenho da economia, continuidade, aprovação do governo, partido, 

gênero, renda, escolaridade e idade surgem em diversos estudos, não importa a esfera da 

federação. A peculiaridade, no nível municipal, é o surgimento de avaliações que buscam testar 

a hipótese de influência do governador ou do presidente na escolha eleitoral do voto a prefeito, 

buscando assim avaliar o entrecruzamento das escolhas do nível federal e estadual com o 

comportamento eleitoral no município.  

Em praticamente todos os casos, a mídia é um tema não tratado, apresentada no máximo 

como uma coadjuvante que, quando muito, ajudaria a potencializar alguns dos outros fatores 

que seriam os verdadeiros determinantes do comportamento eleitoral. Em outros casos, ela é 

descrita como um fator de importância momentânea, sem capacidade de influenciar os 

resultados finais de uma eleição. Amaral e Ribeiro (2015) por exemplo, ao avaliarem a rápida 

ascensão e queda de Marina Silva nas pesquisas eleitorais em 2014, creditam tal fenômeno à 

“superexposição na mídia logo após o desastre que vitimou [Eduardo] Campos”, concluindo 

que a subida nas pesquisas terminaria por não resistir “às asperezas da campanha”.  

 Mas há exceções, sobretudo nos estudos sobre o comportamento eleitoral em eleições 

municipais. Vasconcellos e Figueiredo (2011), por exemplo, ao analisarem a disputa pela 

prefeitura na cidade do Rio de Janeiro em 2008, dedicam parte importante do estudo à análise 

da comunicação política dos candidatos. A base para a análise da comunicação política são os 

spots de TV da campanha de cada candidato, veiculados durante a propaganda eleitoral 

gratuita29.  Pimentel Jr. e Penteado (2011), ao analisarem a vitória de Gilberto Kassab para a 

prefeitura de São Paulo nas eleições de 2008, apreciaram não apenas os spots de TV, mas 

                                                 
28 REIS, F. W. (Org.). Os partidos e o regime: a lógica do processo eleitoral brasileiro. São Paulo: Símbolo, 

1978. 
29 Propaganda eleitoral no rádio e na televisão em horário gratuito, prevista na Lei nº 9.504, de 30 de setembro 

de 1997, que estabelece normas para as eleições. 
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também diversos outros materiais midiáticos de campanha do candidato. Além disso, em seu 

modelo de regressão multinomial da análise de determinantes do voto para prefeito de São 

Paulo, os autores inseriram como um fator o tempo de propaganda de cada candidato, que se 

mostrou significativamente estatístico para a decisão dos eleitores de deixarem de votar em 

Marta Suplicy para votarem em Kassab – com a ressalva de uma possível existência de viés de 

memória dos entrevistados, que poderia fazer com que a resposta à exposição à propaganda não 

refletisse necessariamente o efeito dessa exposição. Figueiredo, Aldé, Dias e Jorge (1997), por 

sua vez, avaliaram as estratégias de persuasão e a disputa pelo cargo de prefeito nas campanhas 

eleitorais do Rio de Janeiro e de São Paulo em 1996. Com base na análise de 285 comerciais 

eleitorais veiculados pelos quatro principais candidatos às prefeituras de cada uma dessas 

cidades, os autores concluíram que as estratégias eleitorais adotadas pelos diferentes 

competidores dependiam da posição que cada um ocupava no jogo de persuasão eleitoral.  

Contudo, em geral, a utilização de elementos ligados à mídia em estudos sobre o 

comportamento eleitoral é exígua. Sobre o tema, Flávia Biroli e Luis Felipe Miguel (2017) 

ressaltam que, na definição do sentido do voto, parte considerável das análises que utilizam a 

mídia como variável explanatória ignora três fatores: a mobilização ativa de informações pelos 

eleitores, em narrativas que não reproduzem os enquadramentos hegemônicos da grande mídia; 

a posse, pelos eleitores, de informações diferentes daqueles de que dispõem os analistas que 

estão a avaliar o papel da mídia nas decisões eleitorais; e o conflito entre informações e 

representações antagônicas, em um cenário no qual a concentração de propriedade e a 

homogeneidade nas práticas jornalísticas é confundida com monopólio estrito sobre a 

circulação de informações. Ao ignorar esses fatores, o resultado é, portanto, um reducionismo 

importante, que deixa de levar em conta fatores fundamentais para o entendimento do complexo 

fenômeno da definição do voto. Afirmam os autores: 

 

Na definição do sentido do voto, boa parte das análises desconsidera que [...] os 

eleitores podem dispor de informações diferentes daquelas de que dispõem os 

estudiosos; [...] os eleitores podem mobilizar as informações – coincidentes ou não 

com aquelas que se espera que pesem na definição do voto – em narrativas que não 

reproduzem os enquadramentos hegemônicos na grande mídia [e], principalmente, 

deixam de lado a importância que pode ganhar, em disputas específicas, o conflito 

entre informações e representações antagônicas (BIROLI e MIGUEL, 2017, p. 30). 

 

Ao analisarmos os municípios, é viável um isolamento sem reducionismo, o que 

possibilita uma análise mais acurada, sem o cometimento dos erros apontados por Biroli e 

Miguel (2017). Os cenários políticos municipais, assim como os comunicacionais, são 

essencialmente mais simples do que os nacionais. Como demonstraram Speck e Cervi (2016), 
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as disputas políticas em municípios pequenos, médios e grandes ocorrem em contextos 

socioeconômicos e políticos diferentes e, por isso, seguem dinâmicas diferentes, variando de 

acordo com os portes dos municípios. Essa menor complexidade torna possível mensurar alguns 

fatores que, em eleições nacionais, seriam de difícil detecção, embrenhados em um caldeirão 

de elementos que se influenciam mutuamente de maneira intensa. Especificamente do ponto de 

vista comunicacional, os regimes de mídia dos municípios tornam possível superar um entrave 

fundamental aos estudos de mídia e política: a existência de discursos conflitantes da mídia, 

que fazem com que uma análise que pretensamente aponte para um sentido convergente entre 

as diversas versões jornalísticas sobre os fenômenos políticos seja falaciosa. A mídia não é um 

bloco monolítico, e analisá-la como tal leva a pesquisas irrealistas sobre a função efetivamente 

exercida por ela nos processos políticos. Mas nos municípios – sobretudo nos menores, com 

menos de 20 mil habitantes e que representam 68,67% dos municípios brasileiros30 – o que 

temos como fenômeno dominante é o oposto do que ressaltam Biroli e Miguel (2017): falta de 

homogeneidade das práticas jornalísticas, porém uma concentração tal de propriedade que pode 

ser classificada como monopólio estrito sobre a circulação de informações. Como destacado no 

capítulo 3 adiante, em 80,43% dos municípios brasileiros, o rádio é o único meio de 

comunicação eletrônica que veicula notícias sobre a política dos municípios nos quais estão 

instalados31. E na maior parte desses municípios, existe somente uma rádio em funcionamento, 

o que faz dela monopolista sobre toda a disseminação midiática de conteúdo local.  

Mas não são apenas os estudos eleitorais que questionam a pretensa influência da mídia 

sobre a decisão do voto dos eleitores. Abordagens mais amplas, não necessariamente ligadas à 

construção das decisões eleitorais, também minimizam a interferência da mídia na política, se 

recusando a creditar tamanha importância à mídia nos panoramas sociais e políticos 

(BARTELS, 1993; MIGUEL, 2002). Esta corrente apresenta argumentos relevantes, que 

podem, de maneira esquematizada, ser divididos em duas grandes categorias. Uma primeira 

ressalta a complexidade das sociedades contemporâneas e denuncia que, ao se enfatizar 

sobremaneira o papel da mídia na arena política, existe uma tendência intensa de se minimizar 

ou até mesmo se ignorar diversos outros fatores que também fazem parte do jogo político. Tal 

abordagem avalia que as preferências eleitorais são moldadas por relações sociais mais 

complexas, que excedem o efeito que a mídia tem sobre a sociedade. Além disso, os seguidores 

                                                 
30 De acordo com as estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência em 1o 

de julho de 2015. Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação de População e Indicadores 

Sociais. 
31 Fonte: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Dados de outubro de 2015. 
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deste argumento demonstram, com razão, que não se pode abordar a mídia simplesmente como 

um agente a moldar o cenário político. Na verdade, fenômeno tão ou mais intenso ocorre no 

sentido oposto – a mídia é, em essência, um resultado da política. Paul Starr (2004), ao analisar 

o desenvolvimento da mídia nos Estados Unidos, notou que, naquele país, seu padrão de 

liderança precoce do mercado mundial de mídia e entretenimento e a persistente vantagem 

competitiva dos empreendimentos americanos em relação aos seus concorrentes estrangeiros 

deveram-se, fundamentalmente, a decisões políticas que, desde a fundação dos Estados Unidos, 

influenciaram o futuro do desenvolvimento desse setor. Diz o autor: 

 

The American path is not reducible to a simple opposition to government and 

preference for free markets. While restraining state authority in some respects, 

American law and policy have also actively used government to promote 

communication. […] The government´s role in the early development of the internet 

is only the latest example of policies that have not only restrained the power of the 

state but also made positive use of it to promote communications – and ended up, 

albeit without any deliberate plan in this and other instances, generating new 

economic and social possibilities (STARR, 2004, p.3). 

 

Ressalte-se que o que Starr viu como uma peculiaridade americana é uma história que 

pode ser contada em vários outros países e que explica, com precisão, as condições políticas 

que interferem na construção e conformação de organismos de mídia nos mais variados países.  

Uma segunda corrente do que podemos chamar de “abordagem cética” avalia, também 

com propriedade, que faltam evidências empíricas que possam comprovar a influência da mídia 

na política. Markus Prior (2013), por exemplo, ao analisar a polarização da mídia na cobertura 

de eventos políticos, ressalta que a pesquisa empírica sobre a influência da mídia no 

comportamento político enfrenta desafios formidáveis, e que apenas recentemente 

comunicólogos, cientistas políticos e economistas têm se preocupado em avaliar, com base em 

estudos empíricos, a função persuasiva da mídia, especialmente por meio da exposição seletiva 

de informações. Em suas palavras, Prior avalia o seguinte: 

 

Empirical research on the influence of elite and media messages on mass political 

behavior faces formidable challenges, many related to the very technological changes 

[...]. Political scientists, communication scholars, and economists have begun to 

examine persuasion and selective exposure in the current high-choice media 

environment. This review summarizes existing evidence and concludes that empirical 

analysis is severely hampered by a seemingly simple problem: we do not know how 

many and what kind of people are exposed to which messages (PRIOR, 2013, p. 102). 

 

Note-se, portanto, que o autor, em que pese o desenvolvimento de técnicas que tornam 

possível a produção sistemática e confiável de dados empíricos sobre a suposta interferência da 
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mídia na política, se mantém cético sobre este caminho empírico do estudo do poder persuasivo 

dos meios de comunicação. Entende ele que é impossível conhecer exatamente quantas e quais 

tipos de pessoas foram expostas a quais mensagens midiáticas, o que, logo de partida, 

inviabilizaria estudos sob esta perspectiva metodológica.  

 Em resumo, podemos ver que, na análise da influência da mídia sobre a política, 

parecem existir duas vertentes em conflito: uma formada por aqueles que veem um papel 

fundamental dos meios de comunicação na conformação do cenário político na modernidade; 

e outra constituída pelos céticos, para quem o jogo político sofre pouca ou nenhuma importância 

da mídia. Ainda que as abordagens sejam diametralmente opostas, algo as une: uma carência 

significativa de evidências empíricas que possam suportar ou refutar a tese da influência da 

mídia na política. Carência esta, em parte, gerada por achados que reforçam a credibilidade da 

teoria de “efeitos limitados” da mídia na política. 

No entanto, este padrão de achados negativos ou de não achados em pesquisas sobre 

mídia e política são explicados, em parte, não por uma teoria robusta ou por uma correta 

aplicação de metodologia, mas exatamente por limitações nos desenhos de pesquisa e por 

incapacidades metodológicas de mensuração de efeitos (BARKER e KNIGHT, 2000; 

MIGUEL, 2004; MUNDIM, 2010). Estas incapacidades derivam de uma intensa dificuldade 

em se estabelecer uma ligação precisa entre cognição e comportamento, ou seja, em como a 

informação é apreendida pelos indivíduos, processada e depois transformada em uma ação. 

Becker e Dunwoody (1981) apontavam que seguia aberta esta discussão, mas ressaltando que 

a cognição, em algum grau, era efetivamente moldada pelo consumo de mídia. Do mesmo 

modo, Wattenberg (1991), assim como Graber (1990) ressaltam que, sob as circunstâncias 

corretas, que incluem a ausência de ambiguidade, a existência de mensagens repetitivas, o uso 

de técnicas de propaganda e uma predisposição da audiência, a mídia é um lócus privilegiado 

de influência nas opiniões de seu público.  

Esta ausência de consensos gera não somente duas vertentes em conflito, mas quatro 

divergências fundamentais em relação à avaliação da influência da mídia nos indivíduos:  

a) sobre seus efeitos na cognição, com correntes que veem um efeito evidente ou que 

enxergavam apenas um efeito marginal;  

b) e sobre os resultados comportamentais, cujos resultados tanto confirmam quanto 

refutam a tese da influência da mídia no comportamento de indivíduos, dependendo 

do estudo e da metodologia aplicada.  

Tais dificuldades metodológicas são mais sensíveis nas pesquisas que buscam avaliar a 

influência da mídia no comportamento político dos indivíduos, visto que, em sociedades 
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complexas, os efeitos da mídia são, para diversos cientistas sociais, “fugidios”, com grande 

dificuldade em se isolar o fator “mídia” na análise desse comportamento. Quase 40 anos atrás, 

F. Christopher Arterton já alertava que os cientistas políticos que estudavam o impacto da 

audiência ou da leitura de notícias vinham sendo incapazes de documentar efeitos significativos 

de conteúdos jornalísticos sobre as atitudes, a cognição ou o comportamento de cidadãos. O 

autor, contudo, alertava que o efeito provavelmente existia, mas não havia ferramentas que 

tornassem possível demonstrá-lo (ARTERTON, 1978). No mesmo sentido vai Larry Bartels, 

que atribui o padrão disseminado de achados negativos em estudos sobre a influência da mídia 

nas atitudes políticas dos cidadãos, em parte, a limitações dos desenhos de pesquisa e a 

inadequação dos métodos de quantificação utilizados (BARTELS, 1993).  

Há aqui, efetivamente, um caminho de ida e vinda em que é difícil detectar em qual 

sentido há uma força mais intensa – um comportamento eleitoral prévio, que ao ser repetido 

por um determinado tempo ajuda a moldar os valores políticos hegemônicos; e no sentido 

oposto, no qual o que existe previamente são os valores hegemônicos, que irão determinar o 

comportamento eleitoral. No que tange à mídia, inegável que ela é, ao mesmo tempo, um dos 

elementos que constroem os valores hegemônicos e, em sentido oposto, um fator moldado por 

esses valores hegemônicos, atuando como uma reprodutora de condições sociais prévias.  

No Brasil, a maior parte das pesquisas sobre mídia e eleições se concentra nas questões 

da definição de agendas pela imprensa e na forma como a mídia apoia uma ou outra candidatura. 

Há aqui relativamente poucos estudos que avaliem os efeitos da mídia no comportamento dos 

consumidores de conteúdos dos meios de comunicação. Sobre o tema, Biroli e Miguel afirmam 

o seguinte: 

 

A maior parte das pesquisas sobre mídia e eleições no Brasil concentra-se em dois 

problemas: a definição das agendas da “grande imprensa” (os temas e 

enquadramentos predominantes nos jornais impressos e telejornais de maior público, 

durante o período eleitoral) e a adesão dessa mesma mídia a uma ou outra candidatura 

(a visibilidade dada a temas e enquadramentos e a cobertura positiva ou negativa dos 

candidatos, partidos políticos e governo). O “ambiente político” acaba sendo definido 

a partir do comportamento da própria mídia ou, mais especificamente, de segmentos 

da mídia. Em geral, ficam de fora pelo menos dois aspectos necessários à 

caracterização do tipo e do grau de influência da mídia: o noticiário cotidiano e seu 

impacto na definição dos valores políticos dos eleitores, ultrapassando, portanto, a 

cobertura eleitoral; e os “valores de fundo” que organizam o próprio noticiário, isto é, 

os discursos valorativos de caráter mais permanente que são o pano de fundo que dá 

sentido às informações e justificam sua saliência em relação a outras (BIROLI e 

MIGUEL, 2017, p. 33). 

 

Esses poucos estudos nacionais, além disso, são majoritariamente observacionais, 

buscando encontrar conexões entre atitudes e comportamentos e a exposição à mídia, por meio 



74 

 

de questionários aplicados a integrantes de grupos de estudo sobre os seus hábitos de consumo 

de mídia e seus valores e comportamentos políticos. Sua eficácia, contudo, é limitada, uma vez 

que a escolha pessoal dos conteúdos midiáticos que serão ou não consumidos é, em si, já 

bastante influenciada pelas convicções políticas individuais (GERBER, KARLAN e BERGAN, 

2009; KERN e HAINMUELLER, 2009). Além disso, a própria percepção de um conteúdo pode 

se dar de maneira distinta entre indivíduos com preferências distintas.  

Assim, ao se analisar o discurso da mídia, muitas vezes se ignora o fato de que esse 

discurso não é interpretado de maneira uniforme pelo público, e sim por meio de filtros sociais 

que incluem os próprios preconceitos, opiniões e predisposições do receptor. De certa forma, 

este foco demasiado no discurso midiático, em detrimento de sua recepção, é conflitante com 

fundamentos existentes desde o nascimento das pesquisas sobre mídia e política. Lippman 

(1997) já ressaltava, quase cem anos atrás32, que o ambiente social em que os indivíduos estão 

inseridos define de maneira indelével a forma como os conteúdos aos quais são expostos são 

recebidos e interpretados. Mais recentemente, Thompson (2002), revisitando Lippmann, afirma 

em diversas passagens que os discursos transmitidos pela mídia são reelaborados em contextos 

sociais particulares, em uma realidade na qual a recepção é particularmente ativa em rearranjar 

e reinterpretar conteúdos midiáticos.  

Ademais, não se pode minimizar a tendência de que indivíduos busquem informações 

que suportem suas convicções pré-existentes A construção de espécies de “bolhas 

informacionais”, compostas por conteúdos com afinidade às posições políticas do consumidor, 

já foi documentada em estudos anteriores (SWEENEY e GRUBER, 1984; MULLAINATHAM 

e SHLEIFER, 2005; GENTZKOW e SHAPIRO, 2005). E a exposição seletiva a conteúdos é 

mais pronunciada justamente nas áreas do debate político (BARNES e HICKS, 2018). Como 

resultado, esse efeito de seleção gera um viés significativo na análise da influência da mídia 

sobre os comportamentos políticos. Assim, a tendência à existência de efeitos persuasivos de 

mídias partidárias – ou seja, claramente identificadas com um projeto político determinado – 

pode ser um fator de indução a um acirramento do fenômeno das “bolhas informacionais”. Os 

consumidores de mídia favoráveis ao posicionamento político defendido pela mídia partidária 

tenderão a ampliar a audiência a esse meio, enquanto aqueles que se identificam com posições 

políticas distintas buscarão outras fontes de informação. Como resultado, há um aumento da 

dificuldade em se desvendar a real dimensão da relação de causalidade entre o consumo de uma 

mídia, a formação da opinião e a alteração das atitudes do público (BARKER e KNIGHT, 

                                                 
32 A primeira edição de Public Opinion, de Walter Lippmann, foi publicada em 1922. 
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2000). Além disso, há um fenômeno de difusão, pelos meios de comunicação, de representações 

sociais mais afins aos interesses de alguns grupos, o que tem um impacto sobre o processo mais 

amplo de formação da preferência – fenômeno que vem sendo denominado como “jornalismo 

de afirmação”33. Os valores associados a grupos em vantagem nesse processo são apresentados 

como adequados e socialmente valorizados, ganhando o status de julgamentos socialmente 

compartilhados (BIROLI e MIGUEL, 2017). Ou seja, perpassando as bolhas informacionais, 

como uma bolha ainda maior, está um processo de construção da hegemonia, que atua em um 

fluxo de trocas entre público e mídia, nos quais um amplo jogo de poder será o responsável pela 

construção de valores compartilhados pela maioria dos atores sociais.  

Para tentar contornar tanto este viés de seleção quanto a tendência massificadora dos 

fluxos hegemônicos, diversos estudos têm proposto abordar os efeitos da mídia por meio de 

experimentos naturais ou quase naturais, tais como a existência de fronteiras arbitrárias de 

cobertura midiática; de grandes desigualdades regionais no acesso aos meios de comunicação; 

de estratégias de agenda-setting específicas de determinadas fontes de informação; ou de greves 

de empresas de mídia (GERBER, KARLAN E BERGAN, 2009). A estratégia, nestes estudos, 

é procurar falhas nos processos hegemônicos, em que por motivos diversos a mídia esteve 

inoperante ou pouco influente para alguns grupos, bem como a dissolução temporária das 

“bolhas informacionais”, que fez com que um determinado grupo, por algum tempo, terminasse 

por se expor a conteúdos aos quais normalmente não teriam acesso.  

Por exemplo, Gentzkow (2006) usou a expansão da cobertura da televisão para 

identificar os impactos da mídia na participação eleitoral, em um estudo quase experimental, 

no qual era possível comparar sujeitos expostos e sujeitos não expostos a determinados 

conteúdos televisivos. No estudo, ele demonstrou que a televisão causou uma leve queda na 

audiência de rádios e na leitura de jornais, e que a ascensão da televisão como principal meio 

de comunicação nos Estados Unidos está relacionada à queda de participação eleitoral entre os 

anos 1950 e 1970. Mundim (2014) usa como base de análise as diferenças regionais de acesso 

aos meios de comunicação e de índice de atenção política para avaliar os resultados das eleições 

presidenciais de 2006. Tais dados o levaram a concluir que os diferentes níveis de exposição à 

cobertura política da imprensa redundaram em distintas tomadas de atitudes políticas e em 

distintos comportamentos eleitorais no período analisado. Kern e Hainmueller (2009), por sua 

                                                 
33 Do original “Journalism of Affirmation”. Fonte: PROJECT FOR EXCELLENCE IN JOURNALISM: The 

State of the News Media 2005 – An Annual Report on American Journalism. 390 p. Disponível em: 

http://assets.pewresearch.org.s3.amazonaws.com/files/journalism/State-of-the-News-Media-Report-2005-

FINAL.pdf. Acesso em: 03 mar. 2018. 

http://assets.pewresearch.org.s3.amazonaws.com/files/journalism/State-of-the-News-Media-Report-2005-FINAL.pdf
http://assets.pewresearch.org.s3.amazonaws.com/files/journalism/State-of-the-News-Media-Report-2005-FINAL.pdf
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vez, analisaram o impacto do conteúdo transmitido por emissoras de televisão da Alemanha 

Ocidental no apoio público ao regime comunista na Alemanha Oriental. Os autores exploraram 

um experimento natural na Alemanha Oriental, gerado pela topografia da Alemanha Ocidental, 

que fazia com que fosse possível, a apenas parte dos cidadãos do lado comunista, receber sinais 

de televisão oriundos da parte capitalista. Este experimento tornou possível a criação de dois 

grupos aleatórios, formado por pessoas expostas e não expostas aos conteúdos televisivos 

vindos da Alemanha Ocidental. E, de forma contrária ao que se poderia esperar – ao menos 

para os que estavam a oeste do muro de Berlim -, foi detectado que a exposição à televisão da 

Alemanha Ocidental fazia com que os alemães orientais se sentissem mais satisfeitos com a 

vida que levavam sob o regime comunista, possivelmente por conhecerem melhor as mazelas 

experimentadas por seus irmãos de nação do lado capitalista. 

 Ainda assim, mesmo em estudos com metodologias mais intrincadas, que se valem de 

experimentos naturais ou quase naturais e de ferramentas estatísticas avançadas para minimizar 

um possível viés de seleção nos padrões de consumo de mídia pelo público estudado, restam 

diversos outros fatores que tornam a avaliação dos impactos políticos da mídia sobre a 

sociedade questionável, tanto do ponto de vista teórico quanto metodológico. Em geral, estas 

dificuldades estão ligadas a um modelo de avaliação em três etapas, que analisa inicialmente a 

atuação da mídia, a apreensão das mensagens midiáticas pelos indivíduos e, finalmente, o 

comportamento deste indivíduo em face de algum fenômeno político. Na relação entre a mídia 

e o indivíduo, primeiramente se faz um diagnóstico de como se dá a cognição das mensagens 

midiáticas pelo público. Assim, a maior parte das pesquisas busca investigar primeiramente 

como são as mensagens midiáticas, quais ideais, valores e posições políticas elas suportam, e 

como essas mensagens são apreendidas pelo público. Uma segunda etapa está na relação entre 

o indivíduo e um fenômeno político. A partir da avaliação da recepção e da cognição de 

determinadas mensagens, os pesquisadores buscam entender como se dá o comportamento do 

indivíduo em relação ao fenômeno pesquisado. Se, por exemplo, esse fenômeno é o 

comportamento eleitoral em uma dada eleição, busca-se entender qual foi a mensagem 

preponderante na mídia, como ela foi entendida pelo indivíduo e como essa mensagem, 

pretensamente, alterou o seu comportamento e o levou a adotar um novo padrão de voto. 

 São tantos os pressupostos necessários que em apenas poucas circunstâncias – 

usualmente estudos de casos específicos – é possível avaliar com rigor científico a influência 

da mídia sobre a opinião pública e sobre o comportamento dos indivíduos. Essas circunstâncias 

incluem a presença de mensagens sem ambiguidade, repetitivas e corroboradas pela sua 

audiência, que classifiquem o meio de comunicação estudado como indiscutivelmente apoiador 
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de uma determinada posição política (BENNET, 1980). Também há a necessidade de uso de 

ferramentas claras de persuasão, que mostrem que o discurso midiático não apenas tem por 

objetivo divulgar uma determinada posição política, mas convencer seu público a adotar um 

determinado comportamento. Essa atividade explícita de persuasão usualmente se vale não 

somente de técnicas jornalísticas, mas do uso de ferramentas tradicionalmente utilizadas pela 

publicidade ou mesmo de elementos de retórica típicos da propaganda ideológica. (COMBS e 

NIMMO, 1993). Uma vez aplicadas tantas restrições, é impossível avaliar a atuação de um 

organismo de mídia em sua completude. Ainda que esse meio adote explicitamente uma posição 

política definida – algo raro em um ambiente no qual os meios de comunicação buscam afirmar 

uma suposta isenção -, é praticamente impossível que haja uma uniformidade de linha editorial 

em toda a sua programação. Vozes divergentes surgem aqui ou ali, muitas vezes como 

estratégia deliberada para se alardear um pretenso comportamento neutro do meio de 

comunicação.  

 Mas algumas peculiaridades do mercado de mídia brasileiro, sobretudo no nível 

municipal, tornam possível a superação de boa parte dos entraves de pesquisa observados em 

estudos anteriores. Aqui, em descompasso com o que pode ser observado no restante do mundo, 

houve em diversos casos uma eliminação de intermediários entre o campo político e o campo 

midiático. O fenômeno do “coronelismo eletrônico”, no qual políticos profissionais são ao 

mesmo tempo atores da política e proprietários de meios de comunicação, ganhou um relevo 

importante, ao ponto de ser uma das características definidoras do nosso sistema. E, ao mesmo 

tempo, gerou algo que do ponto de vista científico é de grande interesse para as Ciências 

Sociais: uma casuística bastante importante de donos de meios de comunicação com 

participação ativa na política, em especial nas eleições, o que possibilita uma avaliação em larga 

escala dos possíveis impactos dessa propriedade no desempenho eleitoral de seus proprietários. 

Além disso, essa confusão entre agente político e organismo de mídia, que estão unidos na 

figura de um só candidato/proprietário, torna a atividade de análise dos possíveis fins político-

eleitorais da mídia mais simplificada. Isso porque é possível pressupor, com alto grau de 

acurácia, que o conteúdo político de uma rádio que pertence a um agente político tem grandes 

incentivos a ser enviesado, de modo a beneficiar seu proprietário e a prejudicar seus eventuais 

adversários políticos. É sobre o fenômeno do chamado “coronelismo eletrônico” que 

discorremos no próximo capítulo. 
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2. CORONELISMO ELETRÔNICO, ESTUDOS ELEITORAIS MUNICIPAIS E 

CLIENTELISMO NAS OUTORGAS DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO 

 

2.1. Introdução  

Iniciemos este capítulo por um tema instigante nos estudos de mídia e política no Brasil, 

deveras afeito à instrumentalização política dos meios de comunicação: o fenômeno batizado, 

de maneira um tanto quanto imprópria, de “coronelismo eletrônico”. O conceito de coronelismo 

tem sua origem no estudo clássico do jurista e professor Victor Nunes Leal sobre as práticas 

políticas no antigo Brasil rural – Coronelismo, Enxada e Voto – cuja primeira edição foi 

publicada pela Revista Forense em 1949. O status teórico do conceito tem sido, no entanto, 

objeto de aguda controvérsia nas ciências sociais e o seu derivado – coronelismo eletrônico – 

carece de reflexão conceitual, além de padecer frequentemente de uma série de equívocos e 

imprecisões (SANTOS, 2006; PIERANTI, 2008; PAIVA, SODRÉ & CUSTODIO, 2015). 

O coronelismo eletrônico seria um fenômeno do Brasil urbano da segunda metade do 

século 20, que teria sofrido uma inflexão importante com a Constituição de 1988, mas 

persistiria e se reinventaria depois dela. Seria também resultado da adoção do modelo de 

curadoria (trusteeship model), isto é, da exploração dos serviços públicos de rádio e televisão 

por empresas e fundações que receberam outorga da União. Mas seria, principalmente, fruto 

das profundas alterações que ocorreram devido à progressiva centralidade da mídia na política 

brasileira, que teria se iniciado durante a ditadura civil-militar (1964-1985) e se intensificado a 

partir do início da Nova República.  

Emissoras de rádio e televisão integrariam, assim, um tipo de poder não mais 

coercitivo, mas criador de consensos políticos. Esses consensos facilitariam a eleição de 

representantes e permitiriam circularmente a permanência do coronelismo como sistema. Esta 

literatura, baseada em farta evidência empírica de vínculos de propriedade de emissoras de 

radiodifusão entre políticos, evoluiu a partir de dados coletados no nível federal ou, no máximo, 

estadual. Assim, diversos deputados, senadores, governadores e até mesmo dois ex-presidentes 

da República, José Sarney e Fernando Collor, foram apontados como “coronéis da mídia” nos 

seus estados de origem. Há, nessa esquematização, já uma contradição intrínseca: o fenômeno 

do coronelismo, tão pesquisado por Victor Nunes Leal e seus sucessores, é essencialmente 

local. É na vida municipal que ele se faz presente, criando toda uma teia de relações de 

dominação que se baseiam, primordialmente, no poder que emana da posse da terra (LEAL, 

1997).  
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Já o “coronelismo eletrônico” teria bases mais amplas, normalmente abrangendo um 

estado ou grandes parcelas dele. Além disso, as características patrimonialistas da mídia 

brasileira – base para o desenvolvimento do chamado coronelismo eletrônico - sobreviveram 

para muito além do coronelismo, tendo prosperado em distintos períodos políticos: a Velha 

República (1889-1930), a Era Vargas (1930-1945), a ditadura civil-militar (1964-1984) e a 

Nova República, chegando aos dias atuais (PAIVA, SODRÉ e CUSTÓDIO, 2015). Na verdade, 

não existe um consenso sobre o período de existência do coronelismo. Mas a melhor hipótese 

é a de que ele representou um momento de transição do sistema político nacional, tendo, 

portanto, um início, meio e fim bem estabelecidos na história. Para José Murilo de Carvalho 

(1997), o fenômeno tem fronteiras delimitadas, estando restrito ao período da Primeira 

República. Em sua análise, o coronelismo, na acepção original de Victor Nunes Leal, ocorria 

em uma conjuntura econômica específica, de enfraquecimento do poder políticos dos coronéis 

em face de seus dependentes e rivais. Para manter esse poder, o coronel se socorria da presença 

do Estado – há, portanto, uma história importante a ser enaltecida, em que o fortalecimento do 

poder do Estado vem se sobrepor ao predomínio do coronel.  

O que ocorreu, contudo, foi uma indevida aplicação do conceito de coronelismo – como 

já ressaltamos, um fenômeno rural e restrito aos ambientes municipais - a uma tradição de 

estudos de efeitos da mídia centrados primordialmente em eleições de nível nacional. Este foco 

quase exclusivo dos estudos eleitorais em eleições nacionais, em detrimento de pesquisas que 

tenham os pleitos no nível local como objeto de estudo, não é uma peculiaridade brasileira. 

Pesquisadores dos efeitos políticos da mídia, em geral, têm se atido às eleições gerais nacionais, 

tendência já criticada em meados da década de 70 (NIEMI, R. G; WEISBERG, H. F; 

KIMBALL, D. C., 2010), mas persistente até hoje. Especificamente no Brasil, nosso desenho 

federativo, que manteve por várias décadas o município apequenado e subjugado, com uma 

política local pouco significativa e a reboque do quadro mais amplo da política (ANDRADE, 

2007), tornou-se mais um motivo para que a política municipal fosse pouco explorada pela 

literatura de mídia e política.    

O município, contudo, sempre teve uma relevância para a política e, em especial, para 

o jogo eleitoral, mais ampla do que se supunha. A partir da promulgação da Constituição, em 

1998, ele passa a ser um ente federativo, com muito mais autonomia e, portanto, peso político, 

não apenas localmente, mas também em termos regionais e estaduais. Além disso, a nova 

repartição da carga tributária advinda da Constituição de 1988 trouxe um significativo ganho 

para os municípios. Ainda que, em sua maioria, eles não tenham recebido uma autonomia de 

fato, sendo excessivamente dependentes de transferências constitucionais, é inegável que a 
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situação dos municípios atualmente é, de longe, melhor do que a experimentada anteriormente 

a 1988 (SERRA e AFONSO, 1999; SOUZA, 2005). Este ganho de relevância dos municípios 

traz consigo um aumento do seu peso político. A disputa por uma prefeitura ou mesmo por uma 

vaga na Câmara de Vereadores alcança mais relevo e, se este já era um caminho para a 

construção de carreira política há tempos, após a Constituição de 1988 este passa a ser quase 

um caminho natural de quem pretende galgar posições políticas mais altas. Em verdade, a 

prefeitura de municípios de maior peso econômico, sobretudo de capitais, ocupa um patamar 

mais elevado na carreira política, fazendo com que vários deputados federais e senadores 

construam suas carreiras tendo, como objetivo maior, a eleição para o cargo de prefeito de uma 

dessas cidades.   

Mesmo com essa relevância política evidente dos municípios, apenas mais recentemente 

pesquisas empíricas que utilizam o “coronelismo eletrônico” como linha teórica voltaram suas 

atenções para a dimensão municipal do fenômeno (LIMA e LOPES, 2007; BOAS e HIDALGO, 

2011). Estas pesquisas mostram um vínculo importante entre propriedade de emissoras de rádio 

e políticos de nível municipal (em sua maioria prefeitos e vereadores). Mesmo assim, persiste 

uma fraqueza teórica, advinda especialmente da adaptação de um fenômeno de um Brasil 

agrário, tradicional e de relações coercitivas no nível municipal, profundamente violentas e 

ditatoriais, para uma realidade distinta, de Brasil urbano, com a democracia em processo de 

consolidação e na qual as dominações tradicionais dão lugar, cada vez mais, a dominações 

consentidas por meio da persuasão – mesmo que este não seja um caminho de única via, com 

avanços e retrocessos se dando de tempos em tempos. 

Até a publicação do artigo “Controlling the Airwaves: Incumbency Advantage and 

Community Radio in Brazil”, de Taylor Boas e Daniel Hidalgo, em 2011, inexistiam pesquisas 

que buscassem investigar as eventuais vantagens eleitorais advindas da propriedade de 

emissoras de radiodifusão. Havia somente uma crença, quase fatalista, de que a propriedade 

desses meios concederia, automaticamente, vantagens eleitorais aos seus proprietários, que 

assim teriam mais chances de se elegerem e, posteriormente, de manterem seus domínios, pela 

via democrática. Essa crença sempre foi baseada, contudo, não em fortes evidências empíricas, 

mas no estudo dos esquemas de incentivo à obtenção de outorgas de radiodifusão e em diversos 

casos anedóticos, como por exemplo os impérios comunicacionais de propriedade das famílias 

Magalhães na Bahia, Sarney e Lobão no Maranhão, Alves e Maia no Rio Grande do Norte, 

Borges no Amapá, Barbalho no Pará, Franco em Sergipe, Siqueira Campos no Tocantins, 

Jereissati no Ceará, entre outros. Porém a maior parte destes vínculos não ocorria por meio de 

grandes conglomerados de comunicação como os descritos acima, mas pela posse de poucas ou 
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de apenas uma emissora de TV ou de rádio – caso de parlamentares como Henrique Eduardo 

Alves, Nárcio Rodrigues, Silas Câmara, entre outros. Contudo, a questão continuava em aberto: 

a propriedade dessas emissoras efetivamente se converteria em vantagens eleitorais aos seus 

proprietários ou um fenômeno oposto seria preponderante, no qual o poder consolidado desses 

políticos em suas regiões é que gerava maior facilidade para que estes constituíssem seus 

impérios de comunicação, por meio de relações clientelistas como o Estado que lhes 

confeririam maior facilidade para a obtenção de outorgas de radiodifusão? 

Boas e Hidalgo (2011) voltaram sua atenção para os municípios e buscaram, de forma 

inédita, medir as chances de sucesso eleitoral daqueles que possuem outorgas de radiodifusão 

comunitária, comparando-as com as detectadas no grupo formado por aqueles que não detêm 

outorgas do gênero. Os autores mostraram que a propriedade dessas emissoras amplia em 28% 

a chance de eleição de seus proprietários e em 17% a sua votação proporcional nos pleitos 

municipais, quando os proprietários são comparados aos candidatos que não detêm outorgas de 

rádio. A conclusão à qual Boas e Hidalgo chegaram foi a de que o controle da mídia local 

amplia o poder político local de seus proprietários, elevando assim seus ganhos eleitorais em 

eleições municipais. Porém há uma hipótese alternativa, bastante viável, também abordada 

pelos autores. É a de que indivíduos com maiores capitais, especialmente capital político, com 

maior trânsito junto às autoridades responsáveis pela outorga de rádios comunitárias, terminam 

por conseguir tais outorgas com maior facilidade do que aqueles que não têm esse tipo de 

capital. Portanto, esta relação clientelista na outorga desse serviço público seria o mecanismo 

fundamental atuante, e o fator detectado por Boas e Hidalgo (2011) ocorreria também no 

sentido contrário: indivíduos com mais capital político, e, portanto, melhor desempenho 

eleitoral, são justamente aqueles que obtêm outorgas de radiodifusão com maior facilidade.  

 

2.2. Propriedade de meios de comunicação e viés informacional 

Seja no sentido da hipótese de pesquisa – a de que o controle da mídia gera ampliação 

de poder político -, seja na da hipótese alternativa, de que indivíduos com maior capital político 

têm maior facilidade para a obtenção de outorgas de radiodifusão, estamos diante de um 

interessante fato, com grande importância para a Ciência Política. A existência de vínculos 

diretos de propriedade entre políticos e meios de comunicação são, per se, um achado 

importante, que pode indicar um promissor caminho para se pesquisar a possível existência de 

interferência dessa propriedade na política editorial desses meios de comunicação e, em uma 

segunda instância, sobre o estoque de informações políticas detido pelo público eleitor.  
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Há um razoável consenso – a despeito de algumas profundas divergências relativas à 

extensão da influência dos meios de comunicação na política – de que a atividade política 

contemporânea, com mais relevo em sociedades democráticas, é inviável sem a existência de 

mídia. (SARTORI, 1989; BARTELS, 1993; MANIN, 1997; McCHESNEY, 2000; LIMA, 

2001; GITLIN, 2003; GREEN, 2010). É por meio dela que flui a informação necessária para 

que os cidadãos avaliem seus governantes, tomem conhecimento das políticas públicas que vêm 

sendo adotadas e assim julguem a conveniência ou inconveniência das ações estatais. Além 

disso, para o exercício do voto, o cidadão precisa obter informações sobre os candidatos, avaliar 

as propostas dos que já exercem cargos políticos eletivos e dos que lançam candidaturas com 

vistas a substituir aqueles que estão no poder. Do mesmo modo, candidatos precisam da mídia 

para obter visibilidade e, assim, construírem suas carreiras políticas, seja para se reelegerem em 

seus cargos atuais, seja para almejar cargos mais importantes na hierarquia eleitoral. A 

visibilidade na mídia é, deste modo, um componente cada vez mais importante para a 

construção do capital político (MIGUEL e BIROLI, 2010). 

Assim, devido a esse papel central que a mídia exerce em sociedades democráticas, 

preocupações sobre a sua instrumentalização para o exercício do poder têm sido elementos 

críticos para as políticas públicas de comunicação. Nos Estados Unidos, por exemplo, debates 

sobre a propriedade dos meios de comunicação existem desde antes mesmo da independência 

do país, no final do período colonial inglês (GILENS e HERTZMAN, 2000). Havia, desde 

então, uma preocupação com a possível concentração da propriedade da mídia e com os efeitos 

deletérios que essa concentração poderia trazer para a democracia. O entendimento, que persiste 

desde as primeiras legislações de regulação das comunicações, é o de que a concentração de 

propriedade traria consigo, inevitavelmente, a concentração de poder, ao se conferir a alguém, 

por força da propriedade dos meios de comunicação, o monopólio sobre os discursos políticos 

e sobre as informações políticas em circulação na sociedade. Dizem os autores: 

 

Given the essential role of the news media in democratic governance, concern about 

who wields media power has been a critical issue in American politics since colonial 

times. The importance of the press, combined with recent mergers in the media and 

entertainment industries, leaves many critics warning about the dangers of media 

concentration. […]. Concern with news coverage of media consolidation is one aspect 

of a broader apprehension about the influence of corporate ownership over news 

content. Specific examples of biased news coverage have lent credence to the view 

that corporate owners are not averse to breaching the firewall that ostensibly 

separates owners' business interests from news content (GILLENS e HERTZMAN, 

2010, p. 369-370) 
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No Reino Unido, foi paradigmática a regulação dos meios de comunicação eletrônica, 

que mantém o controle majoritariamente público deste mercado, por meio da BBC. Esta escolha 

se deu devido a um diagnóstico precoce, que ainda na década de 1920 via uma tendência à 

formação de monopólios no mercado de comunicação, especialmente no de comunicação 

eletrônica de massa. Assim, a base econômica para a regulação da mídia britânica é a 

perspectiva da existência de uma tendência natural dos mercados de rádio e de televisão a uma 

concentração de poder de mercado – o que, do ponto de vista político, poderia levar também a 

uma concentração de poder de influência e a um desequilíbrio na democracia: 

 

Retaining a system of public-service broadcasting is also justified on cultural 

grounds. [...]. These arguments hark back to what is called the `power`rationale, 

which stresses that broadcasting has a unique capacity to influence the public and 

should be subjected to greater regulatory oversight to ensure that this power is used 

for the public good. This argument has several strands. [...]. A third strand focuses 

on the perceived power of the broadcast media to influence and potentially control 

political decision making. [...] Because of the social, cultural, moral and political 

facets of broadcasting, special regulatory measures are necessary to prevent abuse 

of power and to prevent the medium’s dominance by either the state or commercial 

interests (VICK, 2006, p. 33-34).  

 

De modo geral, esses debates regulatórios têm como premissa o entendimento de que a 

democracia está ameaçada sempre que o número de organizações de mídia e de fontes distintas 

de informação é restringido. A constatação é a de que, se o poder da mídia está concentrado, os 

organismos de mídia passam a poder exercer seletivamente sua atividade, direcionando o fluxo 

de informações e restringindo o acesso a determinadas visões políticas, escapando assim dos 

controles público e regulatório (FREEDMAN, 2014). 

Mais recentemente, a propriedade dos meios de comunicação – e o viés informacional 

que pode ser gerado pelo monopólio ou oligopólio dos mercados de provimento de informações 

– foi tema que entrou na agenda pública de diversos países. Esse agendamento contrariou, em 

vários casos, os próprios interesses da mídia, que deliberadamente deixava de noticiar 

questionamentos públicos sobre a sua estrutura de propriedade, porém sem sucesso em impedir 

que esta agenda conquistasse relevo público. Foi o caso, por exemplo, de diversos protestos 

estudantis que ganharam as ruas do México em 2012. Organizadas pelo coletivo Yo Soy 132,  

essas ações - que inicialmente eram apenas demonstrações de oposição a Enrique Peña Nieto, 

então candidato à presidência pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI) - rapidamente 

passaram a se organizar como um movimento social de oposição à cobertura enviesada da mídia 

sobre as eleições gerais que ocorreriam naquele ano no México. A maior manifestação do Yo 

Soy 132 aconteceu no fim de julho de 2012, quando milhares de estudantes se reuniram em 
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frente à Televisa, maior rede de televisão do México, em protesto contra a cobertura parcial da 

eleição ocorrida no início daquele mês34.  

Na Austrália, alguns meses antes, ocorrera um movimento similar, também de 

questionamento ao viés adotado pela mídia em temas políticos. Lá, o fator que desencadeou a 

reação popular foi a publicação de um estudo governamental de revisão da regulamentação da 

mídia que recomendava um abrandamento das restrições à propriedade cruzada de jornais e 

emissoras de rádio e televisão35. E no Reino Unido, em 19 de novembro de 2012, era divulgado 

o Relatório Leveson, fruto de um trabalho de investigação multipartidário sobre o papel 

desempenhado pela imprensa e pela polícia no escândalo dos grampos telefônicos, ocorrido 

pouco mais de um ano antes. O relatório, que investigou a cultura, as práticas, os padrões éticos 

da imprensa britânica e, especialmente, a relação da imprensa com o público, a polícia e os 

políticos, teve como uma de suas principais conclusões a constatação de que novos elementos 

regulatórios eram necessários para salvaguardar a função democrática ideal a ser exercido pela 

mídia. De acordo com o documento, a concentração de propriedade da mídia e a falta de 

controle público sobre as atividades jornalísticas são ameaças ao livre fluxo de informações no 

Reino Unido, gerando assim a possibilidade da existência de viés político nos conteúdos, com 

ameaças à distribuição das informações necessárias à plena participação dos cidadãos na vida 

política nacional36.  

No Brasil, um movimento recente de questionamento do viés político gerado pela 

concentração de propriedade da comunicação surgiu em meio ao processo de organização e 

realização da I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), que ocorreu entre 14 e 17 

de dezembro de 2009. A conferência, que reuniu 1.684 delegados representando três segmentos 

distintos (sociedade civil, empresários de comunicação e poder público), organizou os trabalhos 

realizados por diversas conferências prévias realizadas nos estados e no Distrito Federal, tendo 

como produto final um caderno de 665 propostas aprovadas – 601 delas oriundas dos grupos 

de trabalhos organizados previamente à realização da conferência (MINISTÉRIO DAS 

COMUNICAÇÕES, 2010).  

                                                 
34 TICKEL, Sofia Castello e PRESTON. Jennifer. Students Blockade Mexican Television Studio to Protest 

Political Coverage. The New York Times, Nova Iorque, 27 jul. 2012. Disponível em: 

http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/07/27/mexicos-student-movement-protests-televisa. Acesso em: 09 jan. 

2017. 
35 REUTERS. Review urges new Australian media ownership laws. Reuters, Londres, 30 abr. 2012. Disponível 

em: http://uk.reuters.com/article/australia-media-idUKL4E8FU3LU20120430. Acesso em: 09 jan. 2017. 
36 O Relatório Leveson, instigado pela crise dos grampos telefônicos envolvendo o jornal News of The World, 

está disponível em: http://www.levesoninquiry.org.uk.  

http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/07/27/mexicos-student-movement-protests-televisa
http://uk.reuters.com/article/australia-media-idUKL4E8FU3LU20120430
http://www.levesoninquiry.org.uk/
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Nas propostas, a questão do oligopólio das comunicações e do seu impacto deletério 

sobre a livre circulação de informações políticas foi um tema predominante. São exemplos as 

propostas 277 (restrições à propriedade cruzada, à formação de cadeias de valor verticalizadas 

e de monopólios e oligopólios no setor; e que se oriente em prol da diversidade e da 

pluralidade);  a 303 (impedir a concentração de propriedade dos meios de comunicação, proibir 

a propriedade cruzada, restringir a um máximo de 50% o controle, por uma emissora de 

radiodifusão, do total das verbas destinadas ao mercado publicitário); e a 360 (proibição de 

monopólios e oligopólios, levando-se em conta não apenas critérios de propriedade, mas 

também de controle, cobertura, participação na audiência e participação no mercado 

publicitário).  A proposta 292, por sua vez, tratou especificamente da garantia da pluralidade e 

da prevalência do interesse público por meio da proibição da propriedade de emissoras de 

radiodifusão por ocupantes de cargos públicos eletivos ou de seus parentes até o segundo grau. 

A proposta 219, mais branda, sugeriu somente que deputados e senadores sejam impedidos de 

votar e deliberar sobre outorgas e renovações de outorgas de entidades às quais estejam ligados 

diretamente ou por meio de parentes de até terceiro grau.   

Nas discussões levadas a cabo na Confecom, a falta de pluralidade da mídia brasileira 

foi um assunto central. Como resultado, este foi um tema predominante nas propostas aprovadas 

ao fim do evento. Doze delas se focaram diretamente na sugestão de medidas a serem adotadas 

pelo Poder Público para se estimular a ampliação do número de meios de comunicação 

existentes no país e na pulverização da propriedade desses meios, de modo a desconcentrar a 

emissão de conteúdos no Brasil37. Diversas outras propostas, embora não tratassem diretamente 

da pluralidade de conteúdos, atingiam tangencialmente o tema, ao propor medidas de estímulo 

à mídia alternativa, com vistas a ampliar a importância desses meios no cenário midiático 

nacional.   

Estes movimentos de denúncia da influência da propriedade dos meios de comunicação 

sobre o viés informacional têm uma importância ímpar do ponto de vista acadêmico. Marcam 

um ponto de inflexão nos estudos sobre mídia e política, que migram de um foco quase 

exclusivo sobre os processos de “midiatização da política” para outro, no qual a “politização da 

mídia” passa ser mais explorada. Mazzoleni e Schulz (1999) definem a midiatização da política 

como o processo de midiatização dos atores políticos, dos eventos políticos e dos discursos 

políticos. Seria uma espécie de invasão dos elementos típicos da mídia na política, 

transformando de maneira intensa a forma como os contatos entre os atores políticos e a 

                                                 
37 Propostas 96, 106, 277, 303, 316, 437, 585, 629, 780, 792, 831 e 861. 
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população se dá. Com isso, a atividade política seria crescentemente moldada pelos padrões da 

comunicação, levando a uma perda da autonomia do campo político, que passaria a ser 

crescentemente dependente dos meios de comunicação de massa. Para os autores, ainda que o 

início da midiatização da política tenha se dado por volta da década de 50 do século XX, é a 

partir da década de 90 que o fenômeno se acelera, não apenas devido à massificação da 

televisão, mas também pela expansão e comercialização dos sistemas de mídia e pela 

modernização da política. Em suas palavras: 

 

Mediatized politics is politics that has lost its autonomy, has become dependent in its 

central functions on mass media, and is continuously shaped by interactions with 

mass media. This statement of the mediatization hypothesis is based on observations 

of how mass media produce political content and interfere with political processes 

[...] Mass media construct the public sphere of information and opinion and control 

the terms of their exchange. A media-constructed public sphere sharply differentiates 

the roles of actors and spectators. Political protagonists on the media stage act in 

front of more or less passive audiences and consumers of politics. It is left to the media 

to decide who will get access to the public. In the same way that media select and 

frame events, the media select which actors will receive attention and frame those 

actors’ public images. since the mass media’s attention rules, production routines, 

selection criteria, and molding mechanisms are well known in the world of politics, 

thanks not least to the efforts of communication scholars, political actors know and 

are able to adapt their behavior to media requirements (MAZZOLENI e SCHULZ, 

1999, p. 251-252). 

  

A politização da mídia é um fenômeno em sentido inverso. Trata-se do domínio dos 

meios de comunicação por ideais políticos, que faz com que a mídia atue de maneira político-

partidária. A ameaça à autonomia também está presente, mas agora é a mídia que passa a atuar 

com perda de suas funções essenciais de informação e isenção, colocando-se como instrumento 

da política. Em grande medida, isso nada mais é do que uma volta às origens da própria mídia. 

Quando, por exemplo, o jornal The New York Times classifica a Fox News – uma das quatro 

maiores redes de TV dos Estados Unidos – como “a nova panfletária”38,  está se referindo aos 

primeiros jornais, conhecidos como “panfletos”, que tinham como objetivo principal a defesa 

de ideias políticas bem determinadas. Se hoje a Fox News se comporta como um panfleto 

eletrônico do Partido Republicano – e é criticada por isso -, no passado a regra era que a 

imprensa fosse o porta-voz oficial dos partidos e agremiações políticas, defendendo ideias e 

interesses políticos bem delimitados.  

Os panfletos, em verdade, estão na gênese dos primeiros jornais e influenciaram 

significativamente a evolução do que hoje conhecemos como imprensa. Eles foram utilizados 

                                                 
38 WOLFE, Alan. The New Pamphleteers. The New York Times, Nova Iorque, 11 jul. 2004. Disponível em: 

http://www.nytimes.com/2004/07/11/books/the-new-pamphleteers.html?_r=0. Acesso em: 24 mai 2017. 

 

http://www.nytimes.com/2004/07/11/books/the-new-pamphleteers.html?_r=0
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para a disseminação de ideias políticos em diversas ocasiões e, apenas algumas décadas após a 

invenção da imprensa por Gutemberg, já existiam milhares deles por toda a Europa. Os meados 

do século dezessete, por exemplo, foram anos de rápida disseminação desse tipo de publicação. 

Nessa época, na qual o Reino Unido vivia um intenso embate entre monarquistas e 

parlamentaristas – cada grupo contando com uma infinidade de panfletos publicados 

periodicamente – o número de impressos desse tipo sendo distribuídos no País alcançou o seu 

pico histórico. Entre 1640 e 1663, um único livreiro, George Thomason, foi capaz de adquirir, 

catalogar e arquivar mais de 15 mil panfletos e aproximadamente 7 mil jornais – uma coleção 

hoje disponível na British Library, na seção batizada de Thomason Collection Tracts39. 

(BRIGGS e BURKE, 2005). 

No  Brasil, milhares de panfletos foram impressos e distribuídos - inicialmente de 

maneira clandestina, em disputa com as publicações oficiais. Aqui, a imprensa surgiu 

tardiamente, apenas em 1808, com a vinda da família real para o Brasil. Dom João VI, ao chegar 

ao Brasil, mandou fundar uma espécie de Diário Oficial – a Gazeta do Rio de Janeiro, cuja 

primeira edição foi publicada em 10 de setembro de 1808. A gazeta joanina detinha o 

monopólio sobre a imprensa no Brasil, sendo proibida a circulação de qualquer outra 

publicação. Esta proibição gerou uma situação curiosa: se a Gazeta do Rio de Janeiro era não 

mais que uma folha oficial, dedicada quase que exclusivamente à publicação dos atos da nova 

administração aqui instalada, o primeiro jornal brasileiro – o Correio Braziliense, de Hipólito 

da Costa – tem uma brasilidade questionável, já que era impresso em Londres, contando com 

artigos de redatores que, com raríssimas exceções, moravam em algum país estrangeiro. De 

fato, até mesmo a categoria “jornalística” do Correio Braziliense é questionável, já que a 

publicação era uma “brochura de mais de cem páginas [...], mensal, doutrinário muito mais do 

que informativo [que] se aproximava do tipo de periodismo que hoje conhecemos como revista 

doutrinária” (SODRÉ, 1999, p. 22). Mas foi o modelo do Correio Braziliense o mais influente 

no surgimento da imprensa brasileira, e centenas de outras publicações igualmente panfletárias 

surgiram nos anos seguintes no País, especialmente durante o embate que se deu entre 

monarquistas e republicanos logo após a proclamação da independência. 

Essa longa tradição de politização da mídia - reforçada pelo posterior oligopólio da sua 

propriedade e pela intensa atividade política exercida pelas famílias detentoras dos principais 

meios de comunicação, posta em prática de maneira pouco velada por meio dos seus veículos, 

                                                 
39 Disponível em http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/prbooks/thomason/thomasoncivilwar.html. Último 

acesso em: 25 jan. 2018. 

http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/prbooks/thomason/thomasoncivilwar.html
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– mantém sua vivacidade nos dias atuais. E essa atuação política não se dá apenas 

qualitativamente, por meio de editoriais, notícias, colunas ou quaisquer outros tipos de 

conteúdos midiáticos cujas mensagens embutem em si um claro viés político e uma deliberada 

intenção estratégica. Se dá também quantitativamente, com uma avalanche de conteúdos 

midiáticos que, se na aparência estão engajados na defesa de um grande projeto nacional de 

moralização e de salvação da coisa pública, na essência se filiam a um claro projeto político, 

no qual o objetivo está bem delimitado e os adversários políticos são o seu alvo principal. 

 Feres Jr. e Sassara (2016), por exemplo, analisam o que chamam de fenômeno da 

escandalização da corrupção no jornalismo brasileiro durante as eleições presidenciais de 2010 

e de 2014. Com base em matérias publicadas em três veículos da imprensa escrita (O Globo, 

Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo) e em um noticiário da televisão (o Jornal Nacional 

da Rede Globo), os autores demonstram que houve uma ampliação da cobertura midiática dos 

chamados “escândalos” – agendamento e enquadramento feitos pelos meios de comunicação 

em que um conjunto de práticas e fatos é tornado público e formatado de maneira a constituir 

um produto, com narrativas próprias, personagens principais e um nome próprio. Mas, em 

ambas as eleições, a cobertura da imprensa foi, na análise dos autores, bastante seletiva, e a 

construção dos escândalos se deu de maneira muito mais intensa nos casos em que envolviam 

os governos do PT do que naqueles que atingiam o PSDB, principal opositor do Partido dos 

Trabalhadores em ambas as eleições.  

Uma das conclusões às quais os autores chegam é a de que houve uma homogeneidade 

entre os quatro veículos pesquisados (Folha de S. Paulo, O Globo, O Estado de S. Paulo e o 

noticiário Jornal Nacional da Rede Globo). Esta homogeneidade seria, em sua visão, um 

resultado do histórico dos grandes meios de comunicação no Brasil, marcados pela falta de 

compromisso com a imparcialidade. Dizem os autores:  

 

O histórico dos grandes meios de comunicação brasileiros [...] recomenda que 

esperemos politização e viés intencional, e não busca de imparcialidade ou equilíbrio 

[...]. Essa prática de escolher de maneira discricionária assuntos e casos para noticiar, 

enquanto outros são silenciados, recebe o nome de agenda-setting ou agendamento 

nos estudos de mídia. É uma das maneiras mais eficazes que a mídia utiliza para 

influenciar o debate público. No caso das eleições, a intenção é claramente influenciar 

o resultado eleitoral (FERES Jr. e SASSARA, 2016, p. 221-222). 

 

 Mas, a despeito desta longa história de partidarismo da mídia - e de diversos estudos 

antigos e recentes demonstrarem a existência de viés político intenso nos conteúdos midiáticos 

- a maioria das análises aborda apenas tangencialmente, quando não ignoram, a interferência 

dos proprietários no conteúdo dos meios de comunicação (GILENS e HERTZMAN, 2000). Os 
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poucos estudos que se debruçaram sobre a avaliação do impacto que a propriedade da mídia 

pode ter no seu conteúdo editorial são divididos em quatro categorias, se utilizarmos como 

critério de classificação a metodologia empregada. O primeiro grupo é composto por estudos 

que catalogam exemplos nos quais os interesses dos conglomerados de mídia parecem ter 

influenciado o conteúdo de determinadas notícias (ARTERTON, 1978; CRAFT, 2003; 

DELLAVIGNA e KAPLAN, 2007; GENTZKOW e SHAPIRO, 2005; LAZAR, 2004). Um 

problema desta metodologia, contudo, é a natural confidencialidade dessa influência sobre a 

atividade dos produtores de conteúdo dessa corporação. Assim, a avaliação da existência ou 

não desse tipo de viés, quase sempre, fica a cargo exclusivamente do pesquisador, a partir de 

critérios subjetivos, já que surveys realizados com os produtores dos conteúdos usualmente 

retornam resultados pouco confiáveis.  

Outra metodologia comumente utilizada no estudo da interferência da propriedade no 

conteúdo de produtos informacionais é a avaliação de um tema específico veiculado pela mídia. 

Nesta abordagem, elege-se um tema que, presumidamente, conta com a simpatia ou a antipatia 

dos proprietários de mídia e, a partir desta presunção, se analisa como se deu a cobertura 

midiática do tema (BARKER, 1998; GEER e GEER, 2003; GILENS e HERTZMAN, 2000). 

Contudo, tal metodologia encontra dificuldade em estabelecer o que seria uma atividade 

jornalística pretensamente isenta, modelo a partir do qual serão feitas as comparações em busca 

do viés potencialmente existente na atividade midiática. Ademais, ao tratar os conglomerados 

de mídia como essencialmente monolíticos, com interesses convergentes em relação ao tema 

estudado, essa metodologia termina por simplificar em demasia os complexos conflitos de 

interesses que existem entre os players da mídia que, naturalmente, estão em competição de 

mercado.  

Há, adicionalmente, metodologia que parte do correto pressuposto da inexistência de 

critérios objetivos e isentos com os quais o viés na atividade midiática poderia ser contrastado 

e denunciado. Ela está centrada exatamente na pluralidade de interesses dos proprietários de 

mídia, procurando observar se ela se reflete no conteúdo de suas produções midiáticas (ESSER 

e STRÖMBÄCK, 2014; FREEDMAN, 2014)  Esta metodologia, contudo, falha ao ignorar por 

completo os interesses dos anunciantes, também decisivos na elaboração da linha editorial de 

qualquer veículo de mídia comercial. Apenas em casos muito específicos, que envolvam 

essencialmente os interesses exclusivos dos veículos de mídia, como por exemplo a discussão 

de regras relativas à concentração de propriedade desses meios, não estará envolvido algum 

outro interesse pertinente aos vários anunciantes.  
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Finalmente, há a linha metodológica inaugurada por Boas e Hidalgo (2011), que 

prescinde da análise de conteúdos e se foca em uma relação direta entre a propriedade da mídia 

e a obtenção de um benefício político direto ao seu proprietário. Até então, a propriedade de 

meios de comunicação era, no máximo, algo que podia ser considerado um forte instrumento 

em potencial de força eleitoral (PAPATHANASSOPOULOS, 2000; GILENS e HERTZMAN, 

2000; CAPPARELLI e SANTOS, 2002; CRAFT, 2003; SIMS, 2003; SANTOS, 2006; 

DELLAVIGNA e KAPLAN, 2007; LIMA, 2008; CALDAS, 2011; ÖRNEBRING, 2012; 

FREEDMAN, 2014). Havia, explicitamente, uma ausência de elementos empíricos que 

pudessem relacionar a propriedade de meios de comunicação à obtenção de acréscimos de 

desempenho eleitoral. Existiam, no caso brasileiro, vastos dados empíricos que mostravam uma 

grande prevalência de políticos entre os proprietários de meios de comunicação. Havia também 

uma boa hipótese de que essa propriedade tinha como objetivo primordial obter vantagens 

eleitorais. Mas não estavam disponíveis evidências empíricas fortes que correlacionassem tais 

universos e comprovassem a real existência de vantagens eleitorais advindas da propriedade de 

meios de comunicação. Existiam, tão somente, casos anedóticos que pareciam apontar para esta 

ampliação de capital eleitoral oriunda da propriedade de meios de comunicação. Esses casos, 

contudo, não constituíam uma evidência empírica substantiva, seja pelo baixo número de casos, 

seja pela ausência de uma metodologia de coleta e de avaliação de dados que permitisse a 

construção de qualquer inferência sobre tal hipótese.  

 A partir do pressuposto de que a propriedade de determinados veículo de mídia tem, 

como objetivo primordial, a obtenção de uma vantagem eleitoral, a metodologia proposta por 

Boas e Hidalgo (2011) prescinde da análise de conteúdo, buscando avaliar de maneira direta a 

relação entre a propriedade de mídia por políticos e a melhora do seu desempenho eleitoral. 

Presume-se, portanto, que o viés estará presente de diversas formas na atividade dos meios de 

comunicação que têm políticos como proprietários, o que resultará na obtenção da vantagem 

eleitoral almejada. Esta metodologia, contudo, pode ser aplicada somente em casos muito 

específicos, nos quais o fenômeno do “coronelismo eletrônico” está presente de maneira intensa 

e explícita. Outra dificuldade está na definição do sentido exato do vetor causa – consequência. 

Isso porque o “coronelismo eletrônico” só é possível devido à existência de clientelismo nas 

outorgas de radiodifusão, que faz com que políticos tenham uma maior facilidade na obtenção 

de licenças de funcionamento de rádio e televisão. Assim, o que se mede como resultado – um 

desempenho eleitoral acima da média, quando comparado com aqueles que não detêm uma 

outorga – pode ser na verdade uma causa para a propriedade de um veículo de mídia, e não o 

oposto. 
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2.3. Propriedade de meios de comunicação e vínculos políticos 

Mas, ainda que Boas e Hidalgo (2011) tenham sido os precursores ao analisar as 

vantagens eleitorais obtidas por meio da propriedade direta de meios de comunicação, a 

tradição na qual tais estudos se baseiam remonta há mais tempo. No Brasil, pesquisas sobre o 

clientelismo nos meios de comunicação – incluindo os benefícios dados a políticos na obtenção 

de outorgas de rádio e TV – datam do início dos anos 1990. No meio político, ao longo do 

processo constituinte que redundaria na promulgação da Constituição de 1988, foram 

frequentes as denúncias sobre o uso de concessões de radiodifusão como moeda política para a 

obtenção de um quinto ano de mandato para o então presidente José Sarney40. 

Porém os primeiros registros de clientelismo nas outorgas de radiodifusão, com 

destinação de concessões e permissões a políticos, são ainda mais antigos e datam do final do 

regime militar. Houve, após o golpe de 64, a composição de uma política de controle dos setores 

de comunicação e de imprensa no País – o que costuma ocorrer na instalação de ditaduras, sem 

importar o viés político e ideológico do grupo que assume o poder (STEIN, 2013). 

Especificamente no Brasil pós-64, este controle se deu por meio de duas vertentes primordiais. 

Na imprensa escrita, a censura prévia foi a forma mais utilizada para o controle dos conteúdos 

veiculados pelos principais jornais do País – embora apenas os jornais Tribuna da Imprensa e 

O Estado de S. Paulo contassem com censores oficialmente alocados em suas instalações, 

bastando às outras publicações a “auto-censura sugerida” por meio dos bilhetes com temas 

proibidos entregues diariamente às redações (MARCONI, 1980). Mas este não foi o único 

método utilizado, e diversos outros instrumentos foram aplicados para controlar a mídia – por 

exemplo, a manipulação de créditos oriundos de instituições oficiais, o controle da importação 

de papel, tinta e de outros insumos de impressão; e o estabelecimento de trocas de favores entre 

governantes e os proprietários de empresas de mídia. Já para o rádio e a TV, tanto para as 

estações já em operação quanto para as que viriam a ser instaladas no período de ditadura, a 

cooptação foi a estratégia escolhida, e pôde ser aplicada por meio do rígido controle estatal 

exercido sobre as concessões de canais de rádio e de televisão. (SODRÉ, 1999).  

No caso das emissoras de TV já em funcionamento, essa cooptação se deu de maneira 

mais intensa por meio do investimento maciço do Estado na expansão da rede de repetição e 

retransmissão. A construção dessa infra-estrutura, na vanguarda tecnológica existente no 

mundo então, foi fundamental para a viabilização de grandes conglomerados baseados em 

                                                 
40   LIMA, Nélio. O quarto-poder nas mãos da política. Revista Imprensa, São Paulo, ano V, nº 52, p. 16, 

dez.1991. 
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cabeças de rede e na redistribuição de conteúdo produzido centralizadamente para emissoras 

afiliadas e para retransmissoras. Em não mais que alguns anos de atuação da Embratel, estatal 

criada durante o regime militar para atuar na expansão das conexões de comunicação entre as 

cidades brasileiras, se desenhou a conformação de mercado de intensa centralização de 

produção de conteúdos de TV que temos hoje. E esta centralização atendeu a ao menos três 

objetivos estratégicos dos parceiros governo e empresários de comunicação: expandiu os 

negócios de TV, possibilitando a exploração de novos mercados e praticamente fechando o 

mercado de TVs regionais que poderia vir a florescer; criou uma circulação de conteúdos 

uniformes no País, contribuindo para um objetivo estratégico do governo militar de construção 

de uma identidade nacional uniforme e ajudando a prevenir possíveis revoltas e cisões 

regionais; e contribuiu para manter a fidelidade dos empresários de mídia, que viam no 

fortalecimento do regime uma estratégia vencedora para a manutenção dos investimentos 

estatais necessários à contínua expansão da rede de retransmissão e repetição de televisão no 

Brasil.   

Importante ressaltar que, salvo melhor juízo, este fenômeno de disseminada posse direta 

de outorgas de radiodifusão por políticos é uma peculiaridade brasileira. Isso não significa que 

vínculos políticos entre proprietários de meios de comunicação e políticos profissionais sejam 

uma invenção do Brasil. Pelo contrário, este é um fenômeno experimentado em diversos países 

(HALLIN e PAPATHANASSOPOULOS, 2002), especialmente nas ditas democracias em 

transição (VOLTMER, 2013). Na Grécia, por exemplo, o fenômeno tem intensidade tal que um 

termo foi criado para designá-lo: diaplokí, que significa a interligação entre o poder econômico 

e o poder político que se dá por meio da mídia, determinando quem irá influenciar a opinião 

pública e exercer pressão na arena política (SIMS, 2003). Na Ucrânia, por sua vez, dados do 

Media Ownership Monitor (MOM) revelam que dez dos doze maiores canais de televisão estão 

direta ou indiretamente ligados a personalidades políticas41. 

Mas, na maioria dos casos citados, há uma separação de principais: há um político 

profissional e um proprietário de meios de comunicação, que mantém estreitas relações, 

cabendo a este último operar seus empreendimentos midiáticos para a defesa dos interesses 

comuns de ambos. Os casos de propriedade direta dos meios de comunicação por políticos são 

poucos, não passando de eventos isolados. No Brasil, ao contrário, houve em diversos casos 

uma eliminação de intermediários, cabendo em variados casos ao próprio político a propriedade 

                                                 
41 Monitor de Propriedade da Mídia. Até 14 de maio de 2018, haviam sido avaliados os mercados de mídia de 

Brasil, Camboja, Colômbia, Gana, Marrocos, México, Mongólia, Peru, Filipinas, Sérvia, Tunísia, Turquia e 

Ucrânia. Disponível em: https://www.mom-rsf.org/. Acesso em: 14 mai. 2018. 

https://www.mom-rsf.org/
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do meio de comunicação e a responsabilidade de utilizar esses meios para a defesa do sistema 

político vigente como um todo e para a manutenção do seu próprio poder político. Isso faz com 

que haja uma prevalência de propriedade de meios de comunicação por políticos bem superior 

à encontrada em qualquer outro País, excedendo consideravelmente os meros casos anedóticos, 

sendo contados não em unidades ou dezenas, mas em centenas de ocorrências.     

 

2.4. O clientelismo nas outorgas durante o regime militar 

A proliferação de outorgas de emissoras de rádio e televisão direcionadas a políticos 

profissionais não ocorreu do dia para a noite – embora tenha se ampliado significativamente no 

curto período de tempo do final do governo Sarney. Foi algo construído paulatinamente, com 

início ainda na era Vargas, mas com uma organização e padronização que surgem 

posteriormente, durante a ditadura civil-militar. Na outorga de novas estações de rádio e 

televisão, os governos militares privilegiaram o direcionamento das autorizações, permissões e 

concessões aos Estados com maior preponderância sobre a política nacional, de certa forma 

contrariando a premissa de uso estratégico desse tipo de infra-estrutura para manutenção da 

unidade nacional e preservação das fronteiras. Essas outorgas eram direcionadas a grupos 

econômicos específicos e, posteriormente, o governo se esmerava na concessão de benefícios 

a tais grupos, por meio da liberação de empréstimos e da compra de espaços publicitários. 

Houve, neste período, um caso emblemático e outro folclórico, que ilustram bem os 

privilégios concedidos aos grupos de mídia simpáticos ao sistema. O emblema: em 1981, João 

Figueiredo preteriu os grupos Abril e Jornal do Brasil em concessões de TV, direcionando-as à 

Rede Manchete, de Adolpho Bloch, considerada mais “amigável” que Roberto Civita e José 

Antônio Nascimento Brito. Estas concessões eram a repartição do espólio deixado pela TV 

Tupi, cujas concessões haviam sido canceladas por Figueiredo no ano anterior42 devido à 

notória insolvência financeira da empresa criada por Assis Chateaubriand, para posteriormente 

serem direcionadas aos apoiadores do sistema. Não apenas Adolpho Bloch, mas também Sílvio 

Santos seria beneficiado – este último criaria a rede SBT das cinzas da TV Tupi43. O folclore: 

dois anos antes, em 1979, o maior ídolo pop da época, o cantor Roberto Carlos, causava 

alvoroço no Ministério das Comunicações. Ele, pessoalmente, visitava o então secretário–geral 

                                                 
42 Decreto nº 84.928, de 17 de julho de 1980, que declara perempta a concessão outorgada à Rádio Tupi 

Sociedade Anônima, atualmente denominada S.A. Rádio Tupi, para executar serviço de radiodifusão de sons e 

imagens (televisão).  
43 Governo anuncia ganhadores das redes. Folha de S. Paulo, São Paulo, sexta-feira, 20 de março de 1981, p. 16.  
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do Ministério, Rômulo Furtado, em busca de uma concessão para uma emissora de rádio. Pouco 

mais de um ano depois, o então presidente João Figueiredo concedia a Roberto Carlos e ao seu 

sócio, Cayon Gadia, a concessão para a instalação da Rádio Terra de Belo Horizonte44. O “Rei”, 

lembremos, manteve boas relações com o poder ao longo da ditadura. Durante o regime militar, 

ocupou cargos em conselhos do governo, foi condecorado com a Medalha do Pacificador em 

197345 e esteve presente em vários shows promovidos pelo Exército em comemoração à 

“revolução”.  

Apesar da escassez de dados, que dificulta a avaliação da propriedade dos grupos 

econômicos que receberam outorgas no período da ditadura civil-militar em termos mais 

amplos, há evidências de que, nos governos militares, existia uma influência do mercado 

político nas escolhas governamentais de outorgas de radiodifusão. Ocorria, assim, uma 

utilização dessas concessões como moeda de apoio político, para comprar a fidelidade da mídia 

e de caciques políticos regionais (MATHIAS, 2003). O efeito do direcionamento dessas 

outorgas a apadrinhados políticos, em um período de pouco mais de uma década, foi grande o 

suficiente para alterar a composição da propriedade da radiodifusão no País. Em reportagem de 

dezembro de 1980, o Jornal do Brasil denunciava o uso político-eleitoral de 104 estações de 

rádio e televisão, espalhadas por 16 estados – todas de propriedade de deputados, governadores, 

senadores ou ministros. Segundo a matéria, 81,73% dessas estações eram controladas por 

políticos filiados ao Partido Democrático Social (PDS), herdeiro da Arena e partido de base do 

regime militar46.   

Esta política clientelista, que se baseava na manutenção das relações de coexistência 

entre o governo central e as elites políticas tradicionais locais, contrastava com a promessa de 

modernização do Brasil. Especificamente na radiodifusão, este contraste se evidenciou em 

movimentos divergentes: por um lado, a atualização das regras legais e o investimento na infra-

estrutura de telecomunicações, sob uma perspectiva modernizadora; por outro, a utilização 

destes elementos modernizantes não para a evolução de um mercado de comunicações, mas 

para a sua instrumentalização por oligopólios privados com forte dependência política e 

econômica em relação às elites nacionais e locais. 

As reformas na regulação da mídia no País se iniciaram quase que imediatamente após 

o golpe de 1964. Logo no início dos governos militares, durante os mandatos de Castello Branco 

                                                 
44 BORTOLOTTI, Marcelo. Roberto Carlos em ritmo de ditadura. Revista Época, São Paulo, p. 48-51, nº 827, 

07 abr. 2014. 
45 Outorgada ao Sr. ROBERTO CARLOS BRAGA por meio da Portaria Ministerial nº 608, de 8 de maio de 

1973, publicada no Boletim do Exército nº 021, de 25 de maio de 1973.  
46 No Ar, a Voz do Dono. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 1(Especial), 07 dez. 1980. 
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(15/04/1964 a 15/03/1967)  e de Arthur da Costa e Silva (15/03/1967 a 31/08/1969), diversas 

alterações foram efetuadas nas políticas de radiodifusão e de imprensa, incluindo mudanças na 

regulação sobre outorgas e renovações de outorgas de rádio e de televisão. A peça legal sobre 

a radiodifusão de maior relevância imposta neste período foi o Decreto-Lei nº 236, de 28 de 

fevereiro de 1967. Este Decreto-Lei trouxe importantes modificações à Lei nº 4.117, de 27 de 

agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), promulgada 

durante o governo de João Goulart. Mesmo com o notável arcaísmo dessas duas peças legais, 

que pouco foram alteradas durante seus mais de 50 anos de existência, tanto o CBT quanto o 

Decreto-Lei nº 236, de 1967 seguem vigentes, constituindo a espinha dorsal da regulação da 

radiodifusão no País. Assim, o rádio e a TV, que experimentaram uma revolução tecnológica 

intensa na segunda metade do século XX e no início do século XXI, têm uma regulação 

desenvolvida em uma época em que os rádios transistorizados ainda estavam substituindo os 

valvulados, e em que a televisão, em preto e branco, apenas iniciava a sua ascenção, para se 

tornar cerca de 20 anos depois o veículo de comunicação mais popular do País. 

O Decreto-Lei nº 236/67 deu uma nova redação de ares mais repressores ao CBT. O 

novo texto do art. 53 do Código, por exemplo, passou a prever as atividades que constituíam 

“abuso no exercício da liberdade da radiodifusão”, que incluíam conceitos amplos como 

“ultrajar a honra nacional”, “comprometer as relações internacionais do País”, “colaborar na 

prática de rebeldia” e “ofender a moral familiar pública ou os bons costumes”. Também houve, 

de maneira explícita, limitações à atividade jornalística da radiodifusão relativa ao governo, ao 

se prever como crime de abuso de liberdade “caluniar, injuriar ou difamar os Poderes 

Legislativos, Executivo ou Judiciário ou os respectivos membros”.  

No que concerne às outorgas de radiodifusão, três importantes mudanças foram 

inseridas na legislação. Limites de concentração horizontal de propriedade foram estabelecidos 

pelo artigo 12 do diploma legal. Assim, desde então, cada entidade só pode ser dona de 10 

emissoras de TV (no máximo 5 em VHF e 2 por estado) e/ou de 10 emissoras de rádio locais 

(no máximo 6 em frequência modulada e 4 em ondas médias).  Criou-se também um novo 

serviço: a TV educativa, que posteriormente se tornaria a radiodifusão com fins exclusivamente 

educativos, incluindo aí também rádios educativas. Essa previsão legal possibilitou a criação 

de várias emissoras de televisão educativa ainda durante o regime militar, tais como a TV 

Cultura de São Paulo e a TV Educativa do Rio de Janeiro.  

Mas a alteração mais importante em relação às outorgas não foi relativa às novas 

concessões, e sim concernentes aos critérios para o cancelamento de outorgas existentes. Na 

redação original do CBT, competia exclusivamente ao Conselho Nacional de 
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Telecomunicações (Contel) propor, em parecer fundamentado, a declaração de caducidade ou 

perempção de concessão, autorização ou permissão. Com a nova redação dada ao art. 67 do 

CBT pelo Decreto-Lei nº 236, de 1967, o Presidente da República passou a ter o poder de 

declarar a perempção de uma outorga de radiodifusão, no caso de descumprimento das 

exigências legais ou de finalidades “educacionais, culturais e morais”. Como é possível notar, 

esta alteração deu amplos poderes ao Presidente da República, que passou a ter a prerrogativa 

de declarar a perempção de uma outorga com base em critérios subjetivos, que poderiam incluir 

a simples atuação de uma emissora de radiodifusão como voz de oposição ao regime implantado 

em 1964.     

E a nova prerrogativa recebida pelo Presidente da República foi utilizada intensamente, 

com intenções explícitas e claras de suprimir importantes possíveis fontes de disseminação de 

vozes da oposição ao regime. Até os fins dos anos 1970, o rádio seguia sendo o meio de 

comunicação dominante no País, especialmente fora dos grandes centros urbanos. Mesmo 

durante a primeira metade dos anos 80, ainda que tenha perdido a liderança de mercado para a 

TV, o rádio continuava sendo um veículo influente na política nacional, Assim, desde os 

momentos imediatamente posteriores ao golpe, ele foi alvo de intensa interferência dos 

militares, não apenas por meio de outorgas destinadas a apoiadores do regime, como também 

pelo fechamento temporário de emissoras, pelo cancelamentos de outorgas e e pela intervenção 

direta no seu funcionamento. As rádios Nacional e Mayrink Veiga, por exemplo, sofreram 

ações constantes dos militares, levando a demissões e a reposicionamentos de suas linhas 

editorias. No caso da Rádio Mayrink, um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado logo 

após o golpe de 64, para apurar supostas “atividades subversivas” ocorridas na emissora.  A TV 

Gazeta de São Paulo, administrada pela Fundação Cásper Líbero, e a Rádio Guarani, de Belo 

Horizonte, tiveram suas transmissões suspensas pelo Dentel em abril de 1984. Naquele mesmo 

mês, em 26 de abril, os jornais noticiavam a imposição de pesada censura sobre rádios e jornais 

na cobertura da votação da emenda do Diretas-Já, que havia sido votada no dia anterior47. 

Mas a principal ferramenta utilizada era - como costumava acontecer ao longo da 

ditadura civil-militar - burocrática, embasando em razões pretensamente técnicas as decisões 

políticas pelo fechamento de rádios contrárias ao sistema. No período de 1º de abril de 1964 – 

data oficial de deposição de João Goulart e da ascensão dos militares ao poder – até 15 de março 

de 1985 – último dia de mandato de João Figueiredo, o último dos generais presidentes – foram 

declaradas peremptas 68 outorgas de rádio e sete de televisão. Em verdade, as perempções 

                                                 
47 Censura aperta o cerco e não volta atrás nos vetos. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 18, 26 abr. 1984. 
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começaram a ocorrer somente em 1968. Nos quatro primeiros anos da ditadura civil-militar, 

predominou a lógica de apaziguamento das relações entre o governo provisório e a mídia. Esse 

período de composição entre governo e meios de comunicação foi promovido pela adesão de 

diversos veículos ao golpe, em seus anos iniciais, e pela concessão de benesses aos meios que, 

ainda que não explicitamente vinculados à defesa do regime, optassem por se omitir em relação 

à grave lesão à democracia que havia sido imposta pelos militares. Essa relação pacífica 

começou a ser abalada de maneira mais intensa apenas em 1968, ano em que diversas ações de 

repressão à mídia passaram a ser adotadas, incluindo a perempção de outorgas de emissoras de 

oposição ao regime, bem como a ocupação e determinação de censura prévia em jornais, 

culminando com a imposição do AI 5, em 13 de dezembro de 196848.  

 Oficialmente, as perempções que ocorreram a partir de 1968 estavam sendo causadas 

pelo “decaimento do direito de renovação” – o que efetivamente era verdade em alguns casos. 

Mas em vários outros, o motivo real era a perseguição política aos opositores do sistema. Por 

exemplo, todas as sete emissoras de televisão que tiveram suas outorgas canceladas nesse 

período perderam suas concessões no mesmo dia: 17 de julho de 1980. Em sete canetadas, o 

então Presidente João Figueiredo e seu Ministro das Comunicações, Haroldo Correia de Matos, 

silenciavam e obscureciam algumas das suas mais notórias fontes de oposição na televisão, tais 

como a TV Guarani, de Belo Horizonte, e a TV Tupi, de São Paulo. Em um período de 20 anos, 

foram declaradas peremptas muito mais outorgas de radiodifusão do que nos mais de 30 anos 

de governo civil que viriam a seguir. De março de 1985 até dezembro de 2015, apenas 38 

decretos de perempção foram editados – a maior parte deles de emissoras de rádio em AM, que 

deixaram de operar na faixa que vem perdendo rapidamente público e atratividade comercial, 

cujas outorgas foram extintas, em sua maior parte, em 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, determinando que “são mantidas a Constituição de 24 de 

janeiro de 1967 e as Constituições Estaduais; O Presidente da República poderá decretar a intervenção nos 

estados e municípios, sem as limitações previstas na constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer 

cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais”.   
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Gráfico 1 - Perempções de outorgas de rádio e televisão (1964 – 2015), divididas entre 

pré e pós redemocratização 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados publicados no Diário Oficial da União. No gráfico, foram 

omitidos os anos do período de 1964 a 2015 nos quais não houve perempções de outorgas de radiodifusão. 

 

As perempções também atendiam a uma estratégia de defesa nacional implementada 

pelos governos militares. Ao ideário então vigente, não era interessante a universalização dos 

meios de comunicação social, especialmente do rádio e da TV, muito menos a pulverização da 

propriedade dessas entidades. Quanto mais descentralizada fosse a produção de conteúdos 

midiáticos, mais difícil seria controlá-los. A censura imposta à atividade jornalística no período 

da ditadura tinha limitações naturalmente estabelecidas pela escassez de material e, 

especialmente, de recursos humanos para tocar essa tarefa. Assim, se a censura era rígida e 

eficiente nos grandes centros e nas redações e estúdios dos principais jornais, TVs e rádios do 

País, o mesmo não se podia dizer da mídia mais interiorana, que escapava muitas vezes 

incólume à censura oficial. Além dos parcos recursos do governo para realizar censura na mídia 

do interior do país, faltava muitas vezes estrutura às pequenas rádios para o envio do material 

a ser analisado pelas autoridades competentes – em muitas dessas emissoras, não existia sequer 
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uma linha telefônica instalada49. Além disso, havia o risco da propriedade dessas rádios 

terminar por cair nas mãos de grupos contrários ao regime ou, mesmo, de grupos políticos 

classificados como “subversivos” pelo governo. A rede “Rádio Libertadora”, por exemplo - 

criada por Carlos Marighella e formada por rádios legalmente estabelecidas, por rádios piratas 

e até mesmo por alto-falantes em postes de cidades do interior - disseminou por vários meses 

mensagens sobre a revolução comunista que a Aliança Libertadora Nacional (ALN) pretendia 

implementar e era, para a ditadura civil-militar, uma demonstração prática deste risco50.  

Portanto, promover uma maior concentração de mercado, por meio da produção 

centralizada de conteúdos e da retransmissão por emissoras afiliadas pelo País, era uma 

estratégia que atendia não somente a esse anseio de se controlar os conteúdos disseminados 

como também garantia uma maior expressão de uma cultura pretensamente universal brasileira, 

em detrimento das expressões regionais. A uniformização de conteúdos midiáticos era outro 

ponto estratégico para os militares, que viam no multiculturalismo brasileiro um incentivo às 

revoltas regionais e uma ameaça à unidade territorial.   

As perempções abriram espaço no espectro para a consolidação de outras empresas de 

radiodifusão, mais simpáticas ao regime militar. Além disso, a penúria econômica em que 

viveram diversas emissoras de rádio e TV da época – levando à falência várias das maiores 

delas, como a TV Continental, a TV Rio, a TV Excelsior e a TV Tupi -, praticamente limou os 

competidores já estabelecidos, abrindo uma  excelente oportunidade para os entrantes no 

negócio. O maior beneficiado foi Roberto Marinho, que já era dono do jornal O Globo e criou 

a TV Globo em 1965. Desde o seu início, a emissora, que obteve uma vantagem técnica 

destacadamente superior à de seus concorrentes por meio de um acordo ilegal com o grupo 

estrangeiro Time-Life, serviu intensamente ao ideário do governo militar51. A superioridade 

técnica, aliada à transmissão em rede, rapidamente transformaram a Rede Globo em líder de 

mercado, o que contribuiu sobremaneira para a política de integração nacional por meio das 

                                                 
49 Em abril de 1984, a Folha de S. Paulo noticiava, sobre a cobertura jornalística realizada acerca da votação da 

emenda do Diretas-Já, que “as pequenas rádios do interior, até mesmo por absoluta falta de condições técnicas 

de submeter à censura em tempo hábil seus boletins, levaram ao ar suas notícias sem prévia consulta”. Censura 

aperta o cerco e não volta atrás nos vetos. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 18, 26 abr. 1984. 
50 A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça reuniu diversas gravações da Rádio Libertadora, publicadas 

em CD e disponibilizadas também no Youtube, no endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=pHxgJ1dswMU&feature=youtu.be. Acesso em: 09 fev. 2017. 
51 O Conselho Nacional de Telecomunicações abriu, em junho de 1965, processo para investigar o caso, 

instigado por denúncia do então governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Em 30 de março de 1966, a Câmara 

dos Deputados publicou a Resolução nº 185, instaurando uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o 

fim de investigar a transação e apurar os fatos relacionados com a organização Rádio, TV e Jornal “O Globo” 

com as empresas estrangeiras dirigentes das revistas “Life” e “Time” (Diário do Congresso Nacional, ano XXI, 

nº 39, quarta-feira, 30 de março de 1966, p. 1385-1386).  

https://www.youtube.com/watch?v=pHxgJ1dswMU&feature=youtu.be
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comunicações defendida pelos governos militares. Para tanto, foi necessário que o governo 

outorgasse concessões de televisão para a TV Globo e para as suas afiliadas em diversas cidades 

do país. Em menor grau, a TV Bandeirantes de João Jorge Saad, inaugurada em 1967, a TVS 

de Sílvio Santos, aberta em 1981, e a Rede Manchete, inaugurada em 1983, também se 

aproveitaram desta política de concessões dos governos militares para construírem suas redes 

pelo País afora (PIERANTI, 2006). 

 Mas, a despeito de que o número de perempções de outorgas de radiodifusão tenha sido 

considerável durante a ditadura civil-militar, outros métodos mais sutis, como a ameaça de 

cassação de outorga, foram armas mais utilizadas do que a cassação em si. Em 7 de novembro 

de 1973, por exemplo, o Ministério das Comunicações anunciava que 150 outorgas de rádio em 

todo o País seriam declaradas peremptas, sob a alegação do descumprimento de normas 

técnicas52. Contudo, ao fim e ao, cabo somente uma pequena parte desta promessa foi realizada, 

e no ano seguinte, quando os processos foram concluídos, apenas 14 perempções seriam 

decretadas efetivamente. A tática da ameaça perdurou ao longo de todo o período, e voltou a 

ser utilizada com mais intensidade em abril de 1984, às vésperas da votação da emenda das 

Diretas-Já. O governo, explicitamente e sob a denúncia da imprensa, voltou a utilizar a ameaça 

da perempção na tentativa de restringir a veiculação de informações sobre o processo de 

apreciação e votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 5, de 1983, que dispunha 

sobre a eleição direta para presidente e vice-presidente da República. De fato, não somente a 

radiodifusão, mas toda a mídia daquele tempo estava sujeita a diversas ferramentas de controle 

e coerção, que incluíam a recusa na liberação de licenças de importação de equipamento, o 

desabastecimento de papel para impressão de jornais e revistas, a negação de empréstimos às 

empresas de mídia por bancos estatais e a suspensão da publicidade oficial do Poder Executivo, 

de suas autarquias e de empresas estatais (PIERANTI, 2006). 

O conjunto dessas evidências permite afirmar que houve uma militarização das políticas 

de comunicação – definida como a realização, por meio das políticas governamentais, das 

doutrinas defendidas ou formuladas pelos militares (MATHIAS, 2003). Na verdade, a 

interferência dos militares sobre o setor de radiodifusão já era tão longa quanto a existência da 

própria radiodifusão. Prova disso é que a Comissão Técnica de Rádio (CTR), criada em 1931 e 

responsável pelo controle do setor de radiodifusão até 1962, quando foi promulgado o Código 

                                                 
52 Emissoras perderão concessões. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 6, 07 nov. 1973. 
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Brasileiro de Telecomunicações (CBT)53, foi amplamente dominada por militares durante todos 

os seus mais de 30 anos de existência. Ao longo desse período, dos três membros integrantes 

do CTR, dois sempre foram indicados pelas Forças Armadas – um pelo Exército e outro pela 

Marinha -, o que na prática garantiu aos militares uma maioria inabalável nas decisões tomadas 

pelo órgão (MATHIAS, 2003; PIERANTI, 2006).   

 

2.5. A Nova República e a intensificação do clientelismo nas outorgas de radiodifusão 

Nos anos de 1987 e 1988, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado, 

ocorrida durante o processo constituinte, investigou a política de concessões de emissoras de 

rádio e televisão adotada anteriormente à Nova República54. Ainda que os trabalhos 

investigativos tenham sido falhos, sem revelar novidades, a CPI foi útil para divulgar os casos 

notórios de utilização de outorgas de radiodifusão como instrumento para a fidelização de 

lideranças políticas locais ao regime militar, bem como o intenso clientelismo na liberação de 

outorgas nos primeiros anos do governo Sarney. Foi, portanto, sobre as fundações do 

clientelismo nas outorgas de radiodifusão construído durante o regime militar que se iria erigir 

um edifício ainda maior, com uma intensificação sem precedentes (e nem subsequentes) do 

clientelismo nas outorgas de radiodifusão. 

No período compreendido entre o fim do regime militar e a construção da Nova 

República, formaram-se grandes conglomerados regionais de rádio e TV ligados a políticos 

proeminentes, como os do então Secretário-Geral do Ministério das Comunicações, Rômulo 

Villar Furtado, em Rondônia; do então Presidente José Sarney, no Maranhão; e do então 

Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, na Bahia. A conclusão da CPI, em seu 

relatório final, foi a de que o sistema regulador das concessões de rádio e TV, e a legislação 

então vigente, eram autoritários e ilegítimos, ensejando práticas condenáveis. Mas, quase que 

desmentindo a frase anterior, o relator, Senador Wilson Martins, emendava que, do ponto de 

vista jurídico, o sistema era legal, não havendo razões para qualquer apresentação de denúncia. 

Portanto, se havia desvios, a culpa não era, segundo o relator da CPI, dos agentes envolvidos 

na política, mas tão somente da lei. Mas, por outro lado, o senador depositava suas esperanças 

                                                 
53 Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. O art. 116 do 

código estabeleceu que, uma vez regulamentado, seria constituído e instalado o Conselho Nacional de 

Telecomunicações, ficando extinta a Comissão Técnica de Rádio, transferindo-se o seu pessoal, arquivo, 

expediente e instalações para o recém-criado Conselho Nacional de Telecomunicações. 
54 Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado destinada a “apurar a política de concessões de emissoras de 

rádio e televisão em todo o País, e irregularidades ocorridas no Ministério das Comunicações”, constituída em 08 

de abril de 1987 pela Resolução do Senado nº 16, de 1987.  
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na Constituição Federal que, segundo ele, poderia transformar por completo a política de 

outorgas de radiodifusão no País: 

 

Não resta dúvida que o sistema regulador das concessões de rádio e TV, pela 

legislação vigente, é autoritário e ilegítimo, ensejando práticas condenáveis. 

Entretanto, do ponto de vista jurídico, o sistema é legal. Eventuais distorções 

possibilitadas pela lei vigente só serão superadas a partir de uma reformulação 

legislativa. Tendo a matéria recebido tratamento específico na Comissão de 

Sistematização (Titulo VIII, Capítulo V, do Projeto de Constituição), tudo leva a crer 

que, a partir da promulgação da nova Carta, se aprovado o texto da proposta, o sistema 

de concessões de rádio e TV será substancialmente alterado: o Executivo continuará 

com poderes para outorgar e renovar concessões, permissões e autorizações, mas os 

atos serão submetidos à apreciação do Congresso Nacional, em regime de urgência. 

[...] Por outro lado, as concessões e permissões com prazo certo [...], como consta na 

proposta constitucional, em muito contribuirá para o aprimoramento do sistema.55  

 

Em 1991, surge o primeiro trabalho acadêmico sobre o tema - a monografia de 

graduação de Célia Stadnik, na qual houve o registro científico inaugural do termo 

“coronelismo eletrônico” (STADNIK, 1991). O termo, contudo, já havia surgido na imprensa 

antes, não como um conceito e sim como uma arma de retórica para denunciar a intensa 

distribuição de outorgas de emissoras de rádio e televisão em troca de favores políticos nos 

governos Figueiredo e Sarney56. Na obra de Stadnik, “coronelismo eletrônico” designava a 

relação de governadores e parlamentares com veículos de comunicação de massa, que poderia 

se dar de três formas: por envolvimento direto, como sócios ou cotistas de empresas 

jornalísticas e emissoras de rádio e TV; por envolvimento indireto, com parentes e familiares 

cotistas destas empresas; ou por meio da atuação profissional em veículos de comunicação de 

massa (STADNIK, 1991). Com o passar do tempo, esta última vertente – a atuação profissional 

em veículos de comunicação de massa – foi sendo cada vez mais estudada por outra abordagem, 

não integrante do conjunto “coronelismo”, e sim mais ligada à construção e conversão de capital 

político e ao planejamento de carreiras políticas. A ausência de vínculos de propriedade torna 

a aplicação imediata do termo “coronelismo” aos casos em que profissionais da mídia atuam 

em uma organização de outrem deveras problemática, o que levou à concentração da aplicação 

do conceito de “coronelismo eletrônico” apenas aos casos em que há vínculo de propriedade, 

direta ou indiretamente, entre políticos e meios de comunicação. 

Motter (1994b) aprofundou a análise sobre o uso político das concessões de emissoras 

de rádio e televisão no governo Sarney. O autor demonstrou que, das 1.028 concessões e 

                                                 
55 Relatório nº 2, de 1988, da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a “apurar a política de concessões de 

emissoras de rádio e televisão em todo o país, e irregularidades ocorridas no Ministério das Comunicações”. Cf. 

Diário do Congresso Nacional (Seção II), 13 de setembro de 1988, p. 2244. 
56 Cartórios Eletrônicos. Veja, São Paulo, p. 34-36, ano 23, nº 19, 25. jul. 1990.  



103 

 

permissões outorgadas durante o governo José Sarney, todas outorgadas no curto prazo entre o 

início de 1986 e o final de 1988, 91 foram destinadas a parlamentares constituintes. Esta 

prebenda, aliada a outros favores políticos destinados ao grupo, foi capaz de garantir que 82 

desses parlamentares (90,1%) votassem a favor do mandato de cinco anos para Sarney 

(MOTTER, 1994b). Levando-se em conta que, entre os anos de 1922 e 1985, 2.047 outorgas 

de radiodifusão haviam sido distribuídas, conclui-se que 33,43% das outorgas de toda a história 

da radiodifusão até então haviam sido concedidas durante o governo Sarney – 539 delas no 

período de janeiro a outubro de 1988, às vésperas da promulgação da nova Constituição Federal 

(CALDAS, 2011). A farta distribuição de outorgas a políticos fez com que nas eleições 

parlamentares seguintes, em 1990, 100 dos 503 deputados federais eleitos fossem detentores de 

outorgas de rádio ou TV. O fenômeno era especialmente intenso no Nordeste. No Rio Grande 

do Norte, dos oito eleitos, seis eram donos de rádios No Piauí, seis dos dos dez eleitos eram 

proprietários de rádio. No Ceará, dez dos 22 eleitos eram proprietários de rádios e TVs – além 

disso, dos sete reeleitos no Estado, seis eram proprietários de rádios.57 

Tanto na academia quanto na imprensa, expressões como “coronelismo eletrônico” e 

“cartórios eletrônicos” passaram a ser frequentemente utilizadas para descrever o fenômeno do 

controle de propriedade dos meios de comunicação por políticos (COSTA e BRENER, 1997; 

CAPPARELLI e SANTOS, 2002; LIMA, 2001; LIMA, 2004; JARDIM, 2004; SANTOS, 

2006; LIMA e LOPES, 2007; PIERANTI, 2008; CALDAS, 2011). Tais termos designam não 

apenas esse vínculo de propriedade, mas também a tentativa de se utilizar a mídia como um 

instrumento de persuasão, para o controle sobre parte do eleitorado, obtendo-se assim a 

perpetuação no poder, nos novos ambientes democráticos, por meio da persuasão midiática e 

da influência sobre a decisão do voto. Os vínculos entre elites políticas e a propriedade dos 

meios de comunicação – vínculo este formado, em grande parte, devido à ausência de critérios 

objetivos e pela exclusividade do Poder Executivo no controle de todo o processo de outorga – 

foram construídos paulatinamente, se intensificaram no período imediatamente anterior à 

promulgação da Constituição de 1988 e deixariam marcas profundas na política do País: 

 

Até 1998 o presidente da República tinha exclusividade na decisão sobre as 

concessões de serviços de radiodifusão e, na tradição brasileira, essa prerrogativa 

legal foi sempre usada como “moeda política” em troca de apoio para o grupo 

transitoriamente ocupante do poder Executivo [...]. Expressões como “coronelismo 

eletrônico” ou “cartórios eletrônicos” têm sido frequentemente utilizadas para 

caracterizar a tentativa de políticos de exercer, por meio da mídia que possuem, o 

                                                 
57 DIAP. Radiografia do Novo Congresso - Legislatura 1991-1995. Novembro de 1990. Disponível em: 

http://www.diap.org.br/index.php/publicacoes/viewcategory/41-radiografia-do-novo-congresso. Acesso em: 11 

jan. 2017. 

http://www.diap.org.br/index.php/publicacoes/viewcategory/41-radiografia-do-novo-congresso
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controle sobre parte do eleitorado. O resultado é que o vínculo entre as comunicações 

e as elites políticas, sobretudo regionais e locais, deixou raízes profundas no país – e 

esta é uma característica que certamente vai existir ainda por muitos anos (LIMA, 

2001, p. 106-107). 

 

Porém dois movimentos aparentemente contraditórios surgiam, o que poderia gerar, em 

tese, um conflito intenso entre política e capital. É necessário lembrar que, ao longo de toda a 

ditadura civil-militar, do período da redemocratização e da Nova República que viria a seguir, 

privilegiou-se um modelo de exploração privada da mídia no Brasil, especialmente na mídia 

eletrônica. Assim, alguns grupos nacionais, com destaque para a Rede Globo, formaram 

rapidamente grandes conglomerados com abrangência nacional, incluindo emissoras de rádio, 

geradoras de TV e uma vasta rede de retransmissoras, capazes de levar o sinal da televisão a 

virtualmente todos os cantos do País. Boa parte desta infra-estrutura necessária à retransmissão 

foi construída com capitais e recursos técnicos da Embratel, estatal das telecomunicações 

responsável por prover as soluções de interligação entre cidades e as conexões de 

telecomunicações do País com o exterior. Somava-se a estas notáveis concentrações de 

propriedade nos setores de rádio e TV um forte monopólio cruzado, fazendo com que um 

mesmo grupo fosse proprietário não apenas da mídia eletrônica, mas também de jornais, 

revistas, editoras de livros, produtoras de cinema, entre outros.  

Por outro lado, novos conglomerados midiáticos eram formados, não por meio da 

interação entre capital e política, mas exclusivamente por meio da política. Os “coronéis 

eletrônicos”, utilizando suas conexões privilegiadas no Estado, obtinham diversas licenças de 

funcionamento, construindo os seus próprios impérios midiáticos. Portanto, aparentemente, 

tudo poderia levar a um choque entre posições estabelecidas, com o Estado a incentivar dois 

possíveis concorrentes no mercado de comunicações: as emissoras comerciais, cujos principais 

interesses eram mercadológicos, embora a conquista de influência política também estivesse no 

horizonte de seus objetivos; e as emissoras de políticos, que de maneira oposta tinham a 

influência política como principal capital a ser explorado, mas que não poderiam prescindir da 

disputa por verbas publicitárias para se manterem financeiramente viáveis. Ora, como seria 

possível manter a harmonia em um ambiente aparentemente tão precário, com grupos de 

natureza e origem distintas disputando as mesmas escassas verbas publicitárias, financiadoras 

praticamente exclusivas do rádio e da TV abertas? 

Elementar: as emissoras pertencentes a políticos jamais ofereceram uma real 

concorrência às emissoras comerciais, especialmente às pertencentes aos grandes 

conglomerados de mídia nacionais. As outorgas dadas a políticos eram, na sua maioria, de 
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rádios e TVs “nas bordas” do mercado de mídia, instaladas primordialmente em pequenas e 

médias cidades interioranas ou em capitais de, no máximo, médio porte. Nos grandes mercados 

publicitários do País, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, o domínio foi mantido, 

com exclusividade, pelos grandes grupos de mídia. Houve exceções, é verdade, com emissoras 

de TV outorgadas a políticos operando em grandes capitais e com forte presença nas maiores 

cidades dos seus respectivos estados. Os mais notáveis exemplos são, até hoje, a Rede Mirante 

de Televisão, do Maranhão,  pertencente à família Sarney; e a Rede de TV Bahia, de 

propriedade da família Magalhães. Mas, nesses e em outros casos, longe de competição, o que 

houve foi uma sinergia, com uma associação que beneficiava ambas as partes. Por meio de 

afiliação, as redes locais de TV retransmitiam – e ainda retransmitem - a programação de uma 

grande rede comercial, destinando alguns espaços da sua grade à programação local. Nos casos 

do Maranhão e da Bahia, por exemplo, tanto os Sarney quanto os Magalhães se tornaram 

parceiros da TV Globo, ao transformarem suas emissoras em afiliadas da rede.  Essa parceria 

garantia, aos políticos, a viabilização econômica dos seus empreendimentos midiáticos. Aos 

cabeças-de-rede, por sua vez, a associação fornecia uma ampliação do seu público, com a 

conquista de novos mercados para a veiculação de publicidade. E para ambos, essa simbiose 

evitava o conflito, mantendo a harmonia entre os interesses políticos e econômicos de ambos 

os parceiros.   

 

2.6. Críticas ao conceito de coronelismo eletrônico 

Após evoluções e acomodações, o conceito de “coronelismo eletrônico” se reconciliou 

com o seu inspirador: o coronelismo da enxada e do voto de Victor Nunes Leal. Firmou-se, 

assim, uma acepção de coronelismo eletrônico que relacionava o termo às relações pessoais de 

clientelismo, que no passado eram representadas pela figura do “coronel”, substituídas por 

formas clientelistas mais sofisticadas, nas quais a utilização dos meios de comunicação era 

central. Nos dizeres de Graça Caldas: 

 

A utilização dos meios de comunicação de massa como prática de manipulação do 

poder tem sido constante na história brasileira. A democratização na distribuição 

desses meios está diretamente vinculada ao efetivo processo de democratização do 

país. [...] Da mesma maneira que o coronelismo da enxada e do voto [...] tinha na sua 

forma de arregimentação de voto a manutenção do poder e o controle das massas nas 

áreas rurais e pobres do Nordeste, nas sociedades urbanas modernas o coronelismo 

ocorre por meio da utilização de máquinas políticas estruturadas para a manutenção 

dos interesses instituídos. Obviamente, o controle da mídia é uma das ferramentas 

mais eficazes para a permanência e a extensão desse poder. As relações pessoais de 

clientelismo, presentes no passado por meio da figura do “coronel”, são agora 
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substituídas por formas clientelistas mais sofisticadas: o coronelismo eletrônico, cujo 

alcance do poder torna-se ainda mais amplo (CALDAS, 2011, p. 18). 

 

Suzy Santos (2006), por sua vez, ressalta a estrutura organizacional do coronelismo 

eletrônico, que teria base em um compromisso entre poder nacional e poder local. Afirma a 

autora: 

 

Este momento político específico do sistema de comunicação [o período de 20 anos 

subsequente ao governo militar] levou alguns analistas a buscar no ‘Coronelismo’ de 

Victor Nunes Leal a matriz analítica para o fenômeno comunicacional. Desse modo, 

chamamos de coronelismo eletrônico o sistema organizacional da recente estrutura 

brasileira de comunicações, baseado no compromisso recíproco entre poder nacional 

e poder local, configurando uma complexa rede de influências entre o poder público 

e o poder privado dos chefes locais, proprietários de meios de comunicação 

(SANTOS, 2006, p. 8). 

 

Portanto, o coronelismo eletrônico, a manutenção do poder, o controle das massas e a 

arregimentação de voto contariam com um novo e eficaz instrumento: os meios de 

comunicação. Com a consolidação da democracia e com uma maior liberdade dos cidadãos nas 

suas escolhas eleitorais, as ferramentas antigas de domínio, baseadas no exercício do poder 

direto de coerção e fraude, seriam substituídas por instrumentos mais sutis, que envolvem o 

convencimento e a persuasão. Assim, a posse dos meios de comunicação seria uma estratégia 

fundamental para se exercer este novo poder, por meio do controle da informação 

disponibilizada aos cidadãos. Uma outra vertente importante do coronelismo – a relação de 

interesses mútuos entre os poderes locais e o governo central – também estaria presente no 

coronelismo eletrônico. Ao controlar as outorgas de radiodifusão, o Executivo Federal e os 

líderes políticos regionais reencenariam uma prática comum no coronelismo: a troca de 

proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social 

dos chefes locais, notadamente os senhores de terras. Victor Nunes Leal define da seguinte 

forma essa troca de proveitos: 

 

Por isso mesmo, o “coronelismo” é sobretudo um compromisso, uma troca de 

proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente 

influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras. Não é 

possível, pois, compreender o fenômeno sem referência à nossa estrutura agrária, que 

fornece a base de sustentação das manifestações de poder privado ainda tão visíveis 

no interior do Brasil. Paradoxalmente, entretanto, esses remanescentes de privatismo 

são alimentados pelo poder público, e isso de explica justamente em função do regime 

representativo, com sufrágio amplo, pois o governo não pode prescindir do eleitorado 

rural, cuja situação de dependência ainda é incontestável (LEAL, 1997, p. 40).  
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Em resumo, o coronelismo eletrônico seria uma forma de distribuição privilegiada 

destes novos mecanismos de controle eleitoral representados pelos meios de comunicação, em 

uma relação clientelística estabelecida entre o Governo Central e as forças políticas locais, por 

meio da utilização de máquinas políticas estruturadas para a manutenção dos interesses 

instituídos de ambos os atores. Esta descrição parece ter pouca aderência ao que se 

convencionou chamar de coronelismo eletrônico. Porque o coronelismo é um fenômeno 

específico de algumas regiões e de um tempo, ligado à propriedade da terra e ao poder que dela 

emerge.  

No coronelismo eletrônico, estamos a falar da propriedade de um meio de comunicação, 

outorgado a um particular que prestará o serviço – que continua sendo um serviço público, mas 

prestado por um substituto seu. Note-se, portanto, que per se há uma menor possibilidade de 

exploração de poder, de obtenção de grande vantagem econômica ou de controle dos meios de 

produção de um município advindos da posse de uma rádio ou de uma TV, quando comparada 

às possibilidades que vêm da propriedade da terra. Se o coronel descrito por Victor Nunes Leal 

era o proprietário do maior ou, em muitas vezes, do único meio de produção das áreas em que 

atuavam – a terra -, no dito coronelismo eletrônico esse novo “coronel” é não mais do que o 

detentor de um potencial meio de difusão de informações e, quiçá, de persuasão e 

convencimento. O mecanismo de coerção do coronelismo, que só podia ser exercido devido a 

esse monopólio pelo coronel da maior fonte de produção de riquezas e de provimento do 

sustento de uma enorme massa de trabalhadores, é de fato repetido em alguma escala no dito 

coronelismo eletrônico, mas por meio da propriedade de um instrumento de poder menos 

efetivo.    

Ademais, a hipótese do coronelismo eletrônico, tanto em Stadnick (1991) quanto em 

Caldas (2011), se apoia em uma suposta prevalência desse fenômeno no Nordeste brasileiro. 

Segundo Caldas (2011, p. 126), “a participação da bancada nordestina com interesse pessoal na 

mídia [...] reforça a hipótese de ampliação do “coronelismo de enxada e voto” descrito por Leal 

[...] pelo “coronelismo eletrônico” contemporâneo. Trata-se, no entanto, de uma leitura 

incorreta do Coronelismo, Enxada e Voto de Victor Nunes Leal. Em sua obra, Leal não faz 

qualquer observação que possa levar à interpretação de que o coronelismo é um fenômeno que 

poderia ter maior prevalência no Nordeste. Em sua teoria, o coronelismo ocorreria em quaisquer 

regiões com maior concentração de propriedade. E em uma nota ao primeiro capítulo do livro 

(nota 12, constante das p. 294-295), o autor ressalta que tal concentração é prevalente em todo 

o Brasil, com exceções apenas nos estados do Sul, nos quais se desenvolveu um processo de 

colonização baseado em pequenas e médias propriedades.    
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Acrescente-se que, assim como o conceito maior de Victor Nunes Leal de onde foi 

extraído, o coronelismo eletrônico tem tido aplicabilidade quase exclusiva nos textos científicos 

nacionais. Esta restrição de aplicabilidade gera ao mesmo tempo três problemas. Do ponto de 

vista prático, o termo tem difícil tradução e os poucos artigos que ousaram utilizar as suas 

versões em inglês, “electronic coronelism” ou “electronic colonelism”, o fazem assim, entre 

aspas e com ressalvas58. Esta dificuldade de compreensão do fenômeno do dito “coronelismo 

eletrônico”, em verdade, é descendente da pouca compreensão que a literatura estrangeira tem 

do próprio conceito de “coronelismo”. Não raro, a literatura internacional, ao analisar o Brasil, 

traduz o coronelismo como se fosse um simples substituto do clientelismo – igualando o termo 

a um mero “regionalismo” a descrever a forma como um conceito mais amplo se aplica à 

realidade nacional. É o que fazem, por exemplo, Hallin e Papathanassopoulos (2002), quando 

erroneamente afirmam que as relações clientelísticas, centrais para a organização social e 

política de alguns partidos, são definidas no Brasil como “coronelismo”.  

Esta confusão gerada pela especificidade do termo “coronelismo eletrônico” redunda 

também no problema da ausência de replicabilidade, pois a utilização de um termo autóctone 

sem paralelo em qualquer outro idioma gera a falsa impressão de que se está analisando um 

problema exclusivamente brasileiro. Na verdade, essa replicabilidade até existe, mas os 

fenômenos similares ao coronelismo eletrônico que ocorrem em outros países são analisados 

com outras designações que não o coronelismo – clientelismo na Itália (GRAZIANO, 1984); 

rousfeti na Grécia (PAPATHANASSOPOULOS, 2000); caciquismo (MORENO-LUZÓN, 

2007) ou caudillismo (LAZAR, 2004) na Espanha e na América Latina de língua espanhola, 

respectivamente.  

Porém o problema mais grave está na utilização de um termo muito específico, cunhado 

por Victor Nunes Leal para designar um fenômeno complexo de relações políticas, econômicas 

e sociais da política municipal, com o intuito de explicar um fenômeno completamente distinto, 

que muitas vezes não abrange apenas os municípios, mas também os estados e, sob alguns 

aspectos, até mesmo o nível federal. 

                                                 
58 Em busca realizada pelos termos “electronic coronelism” e “electronic colonelism” na base Google Scholar 

em 12 de janeiro de 2017, apenas cinco entradas foram localizadas, sendo quatro delas referentes a abstracts de 

artigos publicados em português. A exceção é HUGHES S., The role of the news media on the policymaking 

process. Washington, DC: Inter-American Development Bank., Feb. 28–. March 2, 2005. Philip Van Dyck, em 

tese defendida na Universidade de Harvard em 2014, optou por utilizar o termo em português, “coronelismo 

eletrônico” (VAN DYCK, B. P. The Paradox of Adversity: New Left Party Survival and Collapse in Latin 

America. 2014. 386 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Harvard University, Cambridge, 2014). Porto 

(2012), por sua vez, adota o termo “electronic clientelism”.   
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 Há, adicionalmente, na ideia do coronelismo eletrônico, uma leitura incorreta da 

forma como se dá a superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma 

estrutura econômica e social retrógrada. A estrutura descrita pelo coronelismo eletrônico, sem 

dúvida adequada para a realidade pós-democratização e para os dias atuais, atribui o controle 

do voto não à força, mas à persuasão. O controle dos meios de comunicação pelo coronel 

eletrônico, assim, seria uma forma de conquistar mentes e corações, se valendo desta arma de 

persuasão para angariar visibilidade, capital político e, consequentemente, votos. Porém o 

mecanismo de controle eleitoral mais influente no coronelismo é um privatismo alimentado 

pelo poder público que, em função do regime representativo, com sufrágio amplo, estabelece 

alianças entre o governo e o coronel, que controla o eleitorado rural por meio da dependência e 

da força. Não é a persuasão o mecanismo central desta barganha. Afirma Leal: 

 

O elemento primário desse tipo de liderança é o “coronel”, que comanda 

discricionariamente um lote considerável de votos de cabresto [...] esta ascendência 

resulta muito naturalmente da sua qualidade de proprietário rural (LEAL, 1997, p. 42-

43) 

 

Temos, portanto, no coronelismo, uma realidade na qual a força eleitoral provém, 

majoritariamente, da privilegiada situação econômica e social dos donos de terras, que 

controlam uma massa humana que tira a subsistência dessas terras. Desobedecer às ordens do 

coronel pode representar, aos trabalhadores, o cessar do acesso ao seu único meio de 

subsistência. Além disso, o instituto do voto secreto era não mais que uma quimera, o que dava 

aos coronéis o poder de checar os votos dos seus dominados. Como se pode ver, há no 

coronelismo uma boa dose de ilícito, que se faz presente por meio da violência, da coerção, da 

fraude eleitoral ou de outras práticas teoricamente proibidas pela lei, mas amplamente utilizadas 

na prática.  

Ressalte-se o termo “massa humana”, por certo não utilizado por Leal como mera figura 

de linguagem. Esta massa por ele descrita era, efetivamente, por inteiro dependente do senhor 

da terra. Os trabalhadores rurais, maior parte dos habitantes dos pequenos municípios 

brasileiros, eram em sua maioria analfabetos, não liam jornais ou revistas, e tinham acesso 

limitado ao rádio. Eram pessoas que lutavam “com o coronel” e pelo “coronel”, formando o 

contingente dos votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa antiga organização 

econômica rural. Diz Leal:  
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Essa ascendência resulta muito naturalmente da sua qualidade de proprietário rural. A 

massa humana que tira a subsistência das suas terras vive no mais lamentável estado 

de pobreza, ignorância e abandono. Diante dela, o “coronel” é rico. [...] O roceiro vê 

sempre no “coronel” um homem rico, ainda que não o seja: rico, em comparação com 

sua pobreza sem remédio. Além do mais, no meio rural, é o proprietário de terra ou 

de gado que tem meios de obter financiamento. Para isso muito concorre seu prestígio 

político, pelas notórias ligações dos nossos bancos. É, pois, para o próprio “coronel” 

que o roceiro apela nos momentos de apertura, comprando fiado em seu armazém para 

pagar com a colheita, ou pedindo dinheiro, nas mesmas condições, para outras 

necessidades [...] Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não 

lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a 

não ser em casos esporádicos, tem o patrão como benfeitor. E é dele, na verdade, que 

recebe os únicos favores que sua obscura existência conhece. O lógico é o que 

presenciamos: no plano político, ele luta com o “coronel” e pelo “coronel”. Aí estão 

os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica 

rural (LEAL, 1997, p. 43-44).  

 

Mas esta massa humana descrita por Victor Nunes Leal não existe mais. Na maior parte 

dos municípios, mesmo nos menores, houve um processo de urbanização intenso. Mesmo que 

a atividade agrícola seja preponderante em vastas regiões do País, boa parte da mão de obra 

migrou para os centros urbanos, sendo empregada majoritariamente pelo comércio e pelo setor 

de serviços. O analfabetismo caiu a índices baixos e, ainda que o nível de leitura de jornais e 

revistas se mantenha limitado, o acesso a informações pelos meios eletrônicos de informação, 

notadamente o rádio e a TV, é praticamente ubíquo. De acordo com a Pesquisa Brasileira de 

Mídia 2015, 95% dos entrevistados afirmaram ver TV, sendo que 73% têm o hábito de utilizá-

la diariamente. O rádio, por sua vez, segue como o segundo meio de comunicação mais utilizado 

pelos brasileiros - 55% dos entrevistados relataram ouvir rádio, e 30% declararam que o fazem 

todos os dias.  

Portanto, o coronelismo foi um fenômeno delimitado no tempo e no espaço e que, 

mesmo em seu auge, ocorria exclusivamente nos ambientes rurais, que conferia hegemonia 

social ao dono de terras apenas em seu território de controle. “O distrito da sede – urbano”, 

afirmava Leal, “escapa à influência do coronel que não seja ao mesmo tempo chefe político 

municipal; e cada um dos distritos se compõe de diversas fazendas”. (LEAL, 1997, p. 75). 

É problemático, portanto, permanecer utilizando o termo “coronelismo” ao lado de 

“eletrônico” para designar um fenômeno que não guarda relação com o coronelismo em 

elementos fundamentais de sua constituição. A população não é mais majoritariamente rural, e 

sim predominantemente urbana. No coronelismo, a base é a política municipal – “seu habitat 

são os municípios do interior, o que equivale a dizer os municípios rurais ou 

predominantemente rurais” (LEAL, 1997, p. 275), enquanto no “coronelismo eletrônico” o 

fenômeno abrange também a política nos estados e no nível federal. No coronelismo o controle 

se dá por meio da força – a “força disciplinadora encarnada nos senhores de terra” (LEAL, 
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1997, p. 236) enquanto o “coronelismo eletrônico” utiliza a persuasão como fonte de 

dominação. No “coronelismo eletrônico”, o controlado não é mais uma massa de manobra 

analfabeta e economicamente dependente do coronel, mas uma população urbana, alfabetizada, 

que tem grande parte da sua fonte de renda não mais na submissão ao coronel em sua terra, mas 

na atividade no comércio ou na prestação de serviço. Além disso, como veremos nos capítulos 

seguintes, enquanto o coronelismo era um fenômeno tipicamente rural e restrito aos ambientes 

de baixo desenvolvimento, devido a fatores sociais, políticos e econômicos mais presentes 

nessas localidades, o dito “coronelismo eletrônico” é um fenômeno muito mais amplo, 

tipicamente urbano, espraiado por todo o País e com particular intensidade em Estados das 

regiões Sul e Sudeste, justamente os mais desenvolvidos e historicamente menos acometidos 

pelo fenômeno do coronelismo.  

A maior diferença, contudo, está no modo como se dão as eleições – especialmente nos 

municípios. Em um ambiente paupérrimo e majoritariamente rural como o descrito por Victor 

Nunes Leal, com pouco investimento se comprava muitos votos. Todos os elementos do 

sufrágio, desde o alistamento eleitoral até a eleição, eram controlados pelos chefes locais, que 

custeavam as despesas dessas atividades. Assim, a emissão de documentos, o transporte de 

eleitores, a alimentação, o dia de trabalho perdido e até as roupas a serem utilizadas pelos 

eleitores no dia das eleições eram financiados pelos coronéis:  

 

Há ainda as despesas eleitorais. A maioria do eleitorado brasileiro reside e vota nos 

municípios do interior. E no interior o elemento rural predomina sobre o urbano. Esse 

elemento rural, como já notamos, é paupérrimo. São, pois, os fazendeiros e chefes 

locais que custeiam as despesas do alistamento e da eleição. Sem dinheiro e sem 

interesse direto, o roceiro não faria o menor sacrifício nesse sentido. Documentos, 

transporte, alojamento, refeições, dias de trabalho perdido e até roupa, calçado, 

chapéu para o dia da eleição, tudo é pago pelos mentores políticos empenhados na sua 

qualificação e comparecimento (LEAL, 1997, p. 56).  

 

Todo este cenário descrito por Victor Nunes Leal é deveras distinto do que ocorre hoje, 

em que temos eleições extremamente dispendiosas, com a maior parte dos gastos de campanha 

sendo direcionados à propaganda eleitoral, e no qual há um razoável controle exercido pela 

justiça eleitoral, por representantes dos partidos políticos, pela mídia e por observadores 

independentes sobre a lisura das eleições. Além disso, lá nas longínquas eleições de 1945 e 

1947, Leal já via indícios de modificação daquela realidade, com trabalhadores não votando 

nos candidatos indicados pelos senhores de terras. E, entre os fatores citados por Leal, que 

estariam levando a essas alterações, eis que o autor destaca a participação do rádio:  
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Esse panorama já se apresenta, aliás, com alguns indícios de modificação, segundo 

pôde ser observado nas eleições de 1945 e 1947. No seio do próprio eleitorado rural 

verificaram-se “traições” dos empregados aos fazendeiros. O fato merece um estudo 

atento e que ainda não foi feito. Observadores locais costumam atribuí-lo em grande 

parte à propaganda radiofônica. Nas cidades do interior já são numerosos os aparelhos 

receptores, e os trabalhadores rurais têm hoje maior possibilidade de contato com a 

sede urbana pelo uso bastante generalizado do transporte rodoviário. O rádio, aliás, já 

se vai introduzindo nas próprias fazendas (LEAL, 1997, p. 57). 

 

Quase 70 anos atrás, Victor Nunes Leal já via indícios de uma nascente influência do 

rádio nas eleições municipais, ressaltando que nas cidades do interior existiam numerosos 

aparelhos receptores, até mesmo nas próprias fazendas. Em verdade, como destacava o autor, 

diversos outros fatores já pareciam determinar o fim do coronelismo, incluindo não apenas a 

disseminação do rádio, mas também os contatos com a sede urbana pelo uso generalizado do 

transporte rodoviário, a migração de trabalhadores do campo para atividades urbanas e o 

aumento da competitividade eleitoral.  

Mas esta confusão entre termos não é uma peculiaridade do dito “coronelismo 

eletrônico”. Como ressalta José Murilo de Carvalho (1997), há uma notável imprecisão no uso 

dos conceitos em estudos sobre o poder local e suas relações com o Estado, imprecisão essa 

que não se restringe ao Brasil, mas que aqui encontra um nível elevado. Assim, palavras como 

mandonismo, coronelismo, clientelismo, patrimonialismo e feudalismo são utilizadas 

indistintamente, como se designassem o mesmo fenômeno, sem prejuízos para o entendimento 

do real fenômeno estudado. Nas palavras de Carvalho: 

 

Há imprecisão e inconsistência no uso de conceitos básicos como mandonismo, 

coronelismo, clientelismo, patrimonialismo, feudalismo. A dificuldade não é 

certamente privilégio brasileiro, uma vez que tais conceitos são reconhecidamente 

complexos. Basta, como exemplo, mencionar a imensa literatura produzida em torno 

do fenômeno do clientelismo, as discussões sobre o conteúdo deste conceito e as 

dificuldades em empregá-lo de maneira proveitosa. No caso brasileiro, não só 

conceitos mais universais, como clientelismo e patrimonialismo, mas também noções 

mais específicas, como coronelismo e mandonismo, estão a pedir uma tentativa de 

revisão como auxílio para o avanço da pesquisa empírica. (CARVALHO, 1997, p. 1) 

 

Desse modo, é necessário inicialmente delimitar de maneira precisa a abrangência que 

se dará ao se utilizar qualquer um desses termos. Como nos alerta José Murilo de Carvalho, a 

imprecisão que existe na aplicação dos conceitos de mandonismo, coronelismo, clientelismo e 

patrimonialismo faz com que esses termos terminem, muitas vezes, por serem utilizados de 

maneira inapropriada, designando fenômenos que não são bem explicados pelo conceito 

adotado. Ademais, para nenhum desses termos há um consenso definitivo, capaz de fazer com 
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que, ao se adotar um deles, aquele que o adota esteja isento de definir de maneira mais 

pormenorizada aquilo que ele quer exprimir por meio da sua aplicação.  

Especificamente no caso do conceito de “clientelismo”, que adotamos ao longo desta 

pesquisa, há divergências em sua aplicação, especialmente na definição da sua abrangência 

(RONIGER, 2004). Em termos mais amplos, o clientelismo pode ser definido como um padrão 

de organização social no qual o acesso a recursos é controlado por patrões e entregue aos seus 

clientes em troca do apoio político e de várias outras formas de cooperação. Seria, assim, uma 

forma particularista e assimétrica de organização social, em contraste com formas de cidadania 

nas quais o acesso a tais recursos se daria com base em critérios universalistas e com equidade 

formal perante a lei (EISENSTADT e LEMARCHAND, 1984; FOX, 1994). Há, sob este 

aspecto político, uma intensa disputa de visões, com uma literatura prolífica sobre o tema 

(SOUSA, 2008). Existe, por exemplo, uma corrente que descreve o fenômeno como um modo 

específico de relação agente-principal nas democracias (KITSCHELT, 2008). Já para outros 

autores, o clientelismo é uma das várias formas históricas nas quais os interesses são 

representados e promovidos em sociedades políticas (RONIGER, 2004).  

Em uma acepção mais restrita, por sua vez, o clientelismo é visto como um fenômeno 

mais tipicamente afeito à forma de aplicação de políticas públicas. Nesta visão mais restrita, ele 

é apontado como uma estratégia de governos que optam por aplicar políticas altamente 

direcionadas, com dispêndios localizados, privilégios explícitos a determinados grupos e altos 

graus de rent seeking, o que redunda em pobre oferta de bens públicos à maior parte da 

população (KEEFER, 2007; GRZYMALA-BUSSE, 2008). Esta perspectiva é particularmente 

afeita à análise do fenômeno do clientelismo em democracias contemporâneas, pois possui um 

ferramental que ajuda a explicar o recorrente uso de bens públicos para a obtenção de benefícios 

na arena política, bem como a captura do Estado para a distribuição de benefícios estatais a 

grupos específicos por meio de mecanismos extrativistas. O clientelismo ajudaria assim a 

explicar, por exemplo, a obtenção de votos e de suporte político em troca da distribuição de 

verbas públicas, empregos e outros tipos de benefícios custeados pelo erário – estratégia 

comprovadamente eficaz para se ganhar eleições e se construir carreiras políticas de sucesso 

(RONIGER, 2004).  

Como se pode depreender dessas definições, há uma certa tensão entre a acepção 

política e a acepção econômica da definição de clientelismo. Na acepção política, os elementos 

mais genéricos do clientelismo estão em evidência, como uma ênfase na desigualdade no acesso 

a direitos e na utilização das ferramentas do Estado para o benefício de grupos específicos, em 

busca de consolidação de apoios políticos e, consequentemente, de fortalecimento da posição 
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dos grupos dominantes. Já a definição econômica do clientelismo tende a ser uma versão 

preponderantemente pragmática, tipicamente centrada na forma como se dá a aplicação de 

políticas públicas e, mais especificamente, como estas políticas redundam, em um ambiente 

clientelista, em uma distribuição desigual de bens públicos, com pequenos grupos bem 

atendidos e largos contingentes para os quais restam serviços públicos de baixa qualidade.  

Para os fins desta pesquisa, nenhuma dessas acepções, caso adotada de forma pura, seria 

suficiente para abarcar todos os fenômenos observados. Isso porque, se adotada a perspectiva 

de cunho mais econômico, teríamos os ganhos advindos de uma análise mais específica de uma 

política pública, com consequente ampliação do foco e de profundidade. Mas, por outro lado, 

perderíamos a dimensão política deste fenômeno, essencial para entendermos como se dá o 

clientelismo na distribuição de outorgas de radiodifusão na realidade brasileira. A acepção 

política do clientelismo, por sua vez, supriria essa carência, ao estabelecer de maneira 

abrangente a importância da distribuição de outorgas a aliados políticos como forma de se 

angariar o apoio político necessário à manutenção do poder. Mas por outro lado, a acepção 

econômica do clientelismo oferece ferramentas que podem avaliar com mais precisão os 

mecanismos que levam a uma distribuição desigual oriunda da efetiva aplicação da política 

pública de outorgas de radiodifusão.  

 Exatamente por isso, adotamos nesta pesquisa uma acepção mista para o clientelismo, 

de modo a abarcar elementos políticos e econômicos que são necessários à plena compreensão 

de como se dá o fenômeno do clientelismo na mídia. A partir desta acepção mista, será possível 

avaliar de maneira pragmática uma política pública específica, em busca dos mecanismos que 

fazem com que a sua aplicação beneficie grupos restritos e focados, em detrimento da maior 

parte da população, mas sem perder a dimensão política mais ampla, de modo a evidenciar 

como o clientelismo nas outorgas de radiodifusão é parte de um fenômeno clientelístico maior, 

no qual o apoio político ao governo é obtido por meio da distribuição desigual dos recursos 

estatais, de modo a consolidar o apoio de aliados. 

O mais importante, ao se utilizar qualquer definição para clientelismo, é manter aquela 

que é uma característica imutável e basilar deste fenômeno: o acesso desigual aos aparatos do 

Estado e às fontes de poder político. Dos tempos clássicos à contemporaneidade, do 

absolutismo à democracia, os processos em sentidos opostos que levam ao alijamento da 

maioria – o povo - e à inclusão de uma minoria – os clientes – na distribuição dos bens 

administrados pelo Estados são os definidores do clientelismo. Como também basilar é a 

concepção de uma reciprocidade em uma relação clientelista, na qual governantes e clientes 

tiram proveito do clientelismo. Nas palavras de Luís de Sousa: 
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Clientelism is an age-old political phenomenon. It is an ancient form of consented 

domination by means of reciprocal, yet uneven terms of exchange caused by an 

unequal access to the state apparatus/resources and political power. The figure of 

client was already known in Roman times [...] Clientelism is subject to historical, 

social, and cultural connotations and susceptible to variations across time and space, 

which make the empirical testing of derived hypotheses bound to show rather limited 

or disputed results (SOUSA, 2008, p. 2-3).    

 

A natureza da relação patrão-cliente e os mecanismos que mantêm coesas essas relações 

de poder são complexos e, como ressalta Keefer (2007), são mutáveis ao longo do tempo e 

adaptáveis às especificidades culturais das sociedades nas quais se faz presente. Roniger (2004) 

também ressalta a complexidade dos mecanismos e das relações no clientelismo, ao afirmar 

que: 

 

Analytically, research identified clientelism as a model of social exchange and a 

specific strategy of political mobilization and control. The research community 

gained a rather comprehensive understanding of clientelism in terms of coalitional 

strategies, center-periphery relations, and exchanges. Clientelism involves complex 

(often pyramidal) networks of patron brokerage selectively reaching different strata, 

sectors, and groups and pervading political parties, factions, and administrations. In 

many cases clientelism assumes an addendum-like character, ancillary to democratic 

institutions, and only seldom does it become a major organizational mechanism 

(RONIGER, 2004, p. 356). 

 

É sob a perspectiva teórica do clientelismo que surgem diversos estudos que avaliam a 

existência de um fenômeno específico: o clientelismo político na mídia. Neste trabalho, como 

já descrevemos, utilizamos uma perspectiva que mistura aspectos políticos e econômicos do 

clientelismo, de modo a coadunar visões essenciais para o pleno entendimento deste fenômeno. 

Vale ressaltar que a discussão sobre o clientelismo na mídia vem ganhando força nos últimos 

anos, de modo que nos inserimos, com esta tese, em uma discussão contemporânea e rica sobre 

o tema. A perspectiva da análise do clientelismo político na mídia agrega complexidade à 

discussão acerca da democratização das comunicações, especialmente quanto aos efeitos da 

propriedade da mídia sobre a qualidade do conteúdo jornalístico e sobre a diversidade de 

discursos. Tal discussão, até hoje, tende a se situar na simples dicotomia “responsabilidade” x 

“liberalismo”. Para os defensores de um modelo de responsabilidade, a mídia deve se submeter 

a controles sociais, que podem se dar por meio tanto de uma regulação mais intrusiva sobre a 

atividade de entidades privadas quanto por meio da posse direta dos organismos de mídia pelo 

Estado ou por organizações paraestatais livres de ditames comerciais. Já para os defensores de 

uma tradição mais liberal, deve haver uma mínima intervenção externa sobre as normas que 

irão reger o funcionamento da mídia, de modo a privilegiar uma maior liberdade na escolha 
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tanto de modelos de negócio quanto de forma de apresentação de conteúdos (VOLTMER, 

2013).  

As abordagens sob a óptica do clientelismo, por sua vez, buscam uma análise mais 

pragmática, enaltecendo os reais vetores políticos que regem a atividade dos organismos de 

mídia, em detrimento de discussões sobre “modelos puros” de gestão. Análises desse tipo, 

portanto, são capazes de penetrar a casca dos modelos puros, revelando que, seja em um modelo 

de responsabilidade, seja em um modelo de liberalismo, há forças políticas e econômicas que 

irão moldar o funcionamento da mídia, direcionando-a ao atendimento de determinados 

interesses de grupos específicos.   

Ademais, ao contrário do que ocorre com o conceito de “coronelismo eletrônico”, o 

conceito de “clientelismo” é bem mais ubíquo, capaz de descrever fenômenos de natureza 

similar que ocorrem em diversas sociedades. Enquanto o “coronelismo” é um fenômeno 

específico do Brasil, restrito a uma determinada época e dependente de uma série de fatores 

socioeconômicos e políticos para a sua persistência, o “clientelismo” é uma forma de relação 

perene, existente em todas as sociedades e baseada em relações de trocas que persistem ao longo 

do tempo. Exatamente por isso, o conceito de “clientelismo” é utilizado para descrever as 

relações de trocas e benefícios estabelecidas entre políticos e a mídia nos mais diversos países 

e nas mais diversas épocas e ocasiões. 

Há, na literatura internacional, diversos exemplos de análise das relações entre mídia e 

política sob o ponto de vista do clientelismo. Hallin e Papathanassopoulos (2002), ao analisarem 

os sistemas de mídia de países do sul da Europa e da América Latina, avaliam que o clientelismo 

é um forte fator explanatório para a sua conformação, tanto do ponto de vista político quanto 

econômico. Eles definem o clientelismo como uma forma de organização social e política na 

qual o acesso aos bens públicos é controlado por poderosos “patronos” e ofertado aos seus 

menos poderosos “clientes” em troca da deferência de outras formas de favores ou serviços. O 

clientelismo é visto, portanto, como uma característica estrutural de sociedades nas quais há 

pouca ou nenhuma separação entre o bem público e os interesses particulares, ou entre o público 

e o privado. O clientelismo, portanto, se oporia a uma autoridade racional-legal, definida como 

uma forma de ordem sócio-política na qual o acesso aos bens públicos é transparente, impessoal 

e baseada no mérito, na qual a noção de bem público é bem estabelecida e onde a aderência a 

procedimentos formais e universalistas se sobrepõe aos interesses particulares e às conexões 

pessoais. 

De acordo com os autores, existem cinco características comuns na existência de 

clientelismo na mídia: baixo nível de circulação de jornais; tradição de utilização partidária da 
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mídia; instrumentalização da mídia privada; politização da mídia pública e da regulação da 

mídia em geral; e um desenvolvimento limitado do jornalismo como uma profissão autônoma. 

Tratam-se de características existentes na mídia de diversos países e, utilizando os critérios 

adotados por Hallin e Papathanassopoulos, autores diagnosticaram a existência de clientelismo, 

em maior ou menor grau, em diversos países, como Hungria (HEGEDÜS, 2006; ÖRNEBRING, 

2012); Bulgária, República Tcheca, Estônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Eslováquia e 

Eslovênia (ÖRNEBRING, 2012); China (LEE, HE e HUANG, 2007); Nigéria, Moçambique e 

África do Sul (RØNNING, 2009);  Rússia (ROUDAKOVA, 2008); México (LARREGUY, 

MARSHALL e SNYDER Jr., 2014) e Brasil (ALBUQUERQUE e PINTO, 2014). Note-se, 

portanto, que o termo “clientelismo” é bem menos específico, permitindo a comparação entre 

países com realidades distintas, mas nas quais o fenômeno está presente, por meio de 

mecanismos similares. Além disso, como poderemos ver nos capítulos seguintes, todas as cinco 

características comuns na existência de clientelismo na mídia estão presentes no Brasil, e em 

graus elevados para a maior parte deles.  
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3. O RÁDIO E O REGIME DE MÍDIA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

3.1. Introdução  

Para se efetivar uma pesquisa empírica representativa acerca da influência da mídia na 

vida política de uma sociedade, é essencial que se estabeleça, como ponto de partida, um 

diagnóstico sobre os hábitos de consumo dos meios de comunicação. Parece óbvio, mas muitas 

pesquisas, tanto no nível nacional quanto internacional, pecam justamente por não efetivarem 

esse diagnóstico prévio, o que termina por, em vários casos, exagerar a real influência da mídia 

nos processos políticos. Essa superestimação se deve, em parte, a uma errônea crença de que a 

população, no todo ou em sua maior parte, é impactada de maneira uniforme pelos conteúdos 

midiáticos. Mais que isso: parte-se do pressuposto de que toda a população não apenas consome 

esses conteúdos, como também de que as velhas teorias hipodérmicas da comunicação podem 

ser aplicadas indiscriminadamente, em um relato simplificado no qual a mídia é toda poderosa 

e pode inserir de maneira direta ideias políticas na sociedade. Ainda que se apele para esquemas 

mais complexos, como os de two-step-flow – conceito proposto por Paul Lazarsfeld, Bernard 

Berelson e Hazel Gaudet para enfatizar o papel dos formadores de opinião na construção da 

opinião pública - nos quais a mídia afeta não somente alguns membros da sociedade 

consumidores dos seus produtos, mas principalmente os seus líderes de opinião, responsáveis 

por disseminar suas ideias por toda a sociedade (LAZARSFELD, BERELSON e GAUDET, 

1968)  - é essencial para a validade de qualquer avaliação dos efeitos da mídia sobre a sociedade 

um diagnóstico preciso que possa revelar uma audiência significativa aos meios de 

comunicação pela população estudada.  

Também é necessário avaliar as peculiaridades locais sempre que se analisa os hábitos 

de consumo de conteúdos midiáticos por uma população. Esta necessidade se faz mais presente 

em casos como o do Brasil – um país continental, com população superior a 200 milhões de 

habitantes e marcado por fortes diferenças regionais. Assim, para além da definição dos padrões 

mais universais de acesso à mídia, é preciso investigar como são os hábitos de consumo de 

conteúdos midiáticos em outros níveis, especialmente regionais e locais. Foi o que fizemos 

nesta tese, com base em diversos dados, para a elaboração de um diagnóstico fidedigno de como 

se dá o consumo de informações midiáticas no País, sobretudo no nível local, foco principal 

desta pesquisa.    

Em termos nacionais, o veículo de mídia mais influente, com maior penetração e 

credibilidade, continua sendo a televisão, fonte primária de informação política para 55% da 
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população59. A televisão se organizou no País em torno de poucas emissoras que atuam como 

cabeças de rede, produzindo conteúdo de maneira centralizada e distribuindo este conteúdo para 

suas emissoras afiliadas e retransmissoras. Existem no Brasil, segundo dados da Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel), 538 geradoras de televisão – 207 delas (38,48%) de 

propriedade de uma das quatro maiores redes de TV ou a elas afiliadas – instaladas em 260 

cidades. Há também 9.192 retransmissoras que, com exceção60 daquelas em operação na 

Amazônia Legal, são impedidas de inserir programação local, podendo apenas retransmitir os 

sinais de uma geradora. No que concerne aos índices de audiência, a concentração do mercado 

de TV no Brasil é mais evidente. As tabelas 1 e 2 trazem dados sobre a infraestrutura de 

transmissão e retransmissão sob o controle das maiores redes de TV do país, bem como sobre 

a sua audiência no horário nobre. 

 

Tabela 1 - Geradoras próprias, geradoras afiliadas e retransmissoras de TV 

Rede Geradoras (próprias ou afiliadas) Retransmissoras 

 Nominal Percentual Nominal Percentual 

Globo 94 17,48% 2936 31,94% 

SBT 53 9,85% 1514 16,47% 

Record 33 6,13% 794 8,64% 

Band 27 5,02% 1131 12,30% 

Outras 331 61,52% 2817 30,65% 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Dados 

referentes a julho de 2017. 

 

 

Tabela 2 – Audiência das principais emissoras de televisão no horário nobre  

Rede Rat# {media(pond)} em milhares (valor máximo) 

Globo 4855,2 

SBT 1861,0 

Record 1891,0 

Band 506,1 

Outras 136,1 

Fonte: Kantar Ibope. Ranking semanal de 4 a 10 de setembro de 2017. 

 

                                                 
59 Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia 2015. 
60 Fonte: Informações compiladas pelo autor, com base nos dados brutos da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel). Informações referentes a julho de 2017. 
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O mercado de jornais é igualmente restrito, dominado por algumas grandes publicações 

de abrangência nacional ou estadual, com espaço reduzido para a atuação de publicações com 

abrangência municipal ou regional. Existem no País 98 publicações auditadas pelo Instituto 

Verificador de Comunicação (IVC) que, somadas, alcançam uma tiragem média diária de 4,36 

milhões de exemplares. Contudo, a média diária de circulação acumulada das publicações que 

não estão nas capitais – quase todas elas de cidades de grande porte e do Centro-Sul do País, 

como Campinas, Santos e Maringá – é de apenas 598 mil exemplares (13,71% do total). Já as 

publicações de Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Porto Alegre e Belo Horizonte, maiores 

centros produtores de jornais do Brasil, têm média diária de circulação acumulada de 2,81 

milhões de exemplares (64,59% do total)61.  

Há que se ressaltar, contudo, que o IVC abrange meramente uma pequena parcela dos 

jornais existentes no País. Como não há a necessidade de registro para a fundação e operação 

de um jornal, é difícil estimar quantas publicações desse tipo estão em circulação no Brasil. 

Mas algumas fontes secundárias podem dar uma boa ideia desse número. O PBM 2015, por 

exemplo, atesta a existência de 1.555 jornais em circulação no País. A Associação Nacional de 

Jornais (ANJ), por sua vez, contabilizava 5.219 jornais editados no Brasil em 201462. Portanto, 

mesmo que o domínio do mercado de jornais por um seleto grupo de publicações seja evidente, 

há que se levar em conta que existem várias outras publicações menores, com importância 

municipal ou até mesmo regional. Contudo, devido aos baixos hábitos de leitura da população, 

estas publicações menores usualmente atingem nichos específicos, tendo, portanto, uma 

importância limitada. Segundo dados do PBM 2015, 76% dos brasileiros nunca leem jornal, 

21% leem ocasionalmente e apenas 7% leem diariamente – ainda que seja necessário enfatizar 

que os jornais continuam influentes na definição das pautas de outros veículos de mídia, 

inclusive de emissoras de radiodifusão, podendo terminar assim por serem lidos “por tabela” 

por meio do conteúdo de rádios e TVs locais.    

A internet é ainda incipiente em vários municípios, combinando altas taxas de exclusão 

digital, carência de oferta de serviços em banda larga e, o mais importante para esta pesquisa: 

pouca ou nenhuma produção local de conteúdo63.  Em todo o Brasil, 57% dos domicílios – local 

primordial de acesso para mais de 70% dos usuários – seguem sem acesso à internet. Há uma 

                                                 
61 Fonte: Instituto Verificador de Circulação (IVC). Dados referentes a 2016. 
62 Fonte: ANJ, títulos de jornais por região e estado. Disponível em: http://www.anj.org.br/titulos-de-jornais-por-

regiao-e-estado/. Acesso em: 24 out. 2017. 
63 O projeto Atlas da Notícia catalogou a existência de veículos on-line com conteúdo local em apenas 343 

municípios brasileiros. Desses, somente 105 têm menos de 50 mil habitantes. Disponível em: 

https://www.atlas.jor.br/. Acesso em: 17 mai. 2018. 

http://www.anj.org.br/titulos-de-jornais-por-regiao-e-estado/
http://www.anj.org.br/titulos-de-jornais-por-regiao-e-estado/
https://www.atlas.jor.br/
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intensa desigualdade regional escondida sob esses números agregados: enquanto na região 

Sudeste, a exclusão digital atinge 48% dos domicílios, na região Norte este índice é de 74%. 

Nas áreas rurais, a exclusão digital é consideravelmente mais intensa, atingindo 85% dos 

domicílios. Embora não haja dados específicos sobre a diferença constatada entre capitais e 

municípios do interior, é muito provável que, assim como ocorre com todas as demais 

tecnologias da informação e comunicação (TICs), a fruição de serviços de internet em cidades 

menores seja consideravelmente inferior àquela observada nos grandes centros64. Em outubro 

de 2012, por exemplo, em aproximadamente 200 municípios inexistia conexão à internet em 

banda larga, segundo dados da Anatel. Em outras 1.926 cidades, o número de acessos desse 

tipo era inferior a 100, o que demonstra o alto grau de exclusão digital persistente em boa parte 

dos municípios brasileiros65.  

 

3.2. O rádio e o regime de mídia no Brasil 

Mas com o rádio, ocorreu exatamente o oposto do observado em outras plataformas de 

mídia. No início da sua história, se privilegiou a constituição de emissoras de grande alcance, 

que transmitiam conteúdo produzido de maneira centralizada para o restante do País. Com o 

passar do tempo, contudo – especialmente após a introdução da faixa de frequência modulada 

(FM), no fim da década de 60 - o mercado brasileiro de rádio foi se organizando de maneira 

eminentemente local. Na primeira metade da década de 70, as rádios FM – e com isso as 

emissoras locais – já eram amplamente dominantes no setor, tanto em audiência quanto em 

arrecadação de verbas publicitárias (FERRARETTO, 2001). Hoje há algumas emissoras 

estabelecidas em rede e com boa presença de mercado, é verdade, mas elas existem somente 

nos maiores centros urbanos e, mesmo nessas rádios afiliadas a cabeças de rede, há um espaço 

considerável para a inserção de matérias locais. De fato, o meio rádio, seja por razões técnicas, 

seja por motivos econômicos e políticos, tem uma vocação para o local, e mesmo as emissoras 

que transmitem em rede precisam dar destaque aos acontecimentos locais para poderem se 

posicionar no mercado (CRISELL, 2006).  

Assim, ao fim e ao cabo, chegamos, em março de 2015, a 9.643 emissoras de rádio em 

funcionamento no País, presentes em 4.645 municípios brasileiros (83,39%). Desse total, 7.731 

                                                 
64 Fonte: Comitê Gestor da Internet: Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação nos 

domicílios brasileiros – TIC Domicílios 2016.  
65 Fonte: Comitê Gestor da Internet: Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação nos 

domicílios brasileiros – TIC Domicílios 2016. 
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são locais (3.090 FMs e 4.641 comunitárias), ou seja, 80,17% do total66. Com a migração de 

muitas rádios do AM para o FM, autorizada pelo Decreto Presidencial nº 8.139, de 2013, o 

número de rádios locais deve crescer ainda mais. Até o dia 11 de setembro de 2017, 533 rádios 

AM já haviam sido autorizadas a realizar a migração para o espectro de FM67.  

Além disso, os dados recolhidos da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015), 

elaborada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM), 

revelam que o rádio é o segundo veículo de mídia mais utilizado pelos brasileiros, atrás apenas 

da televisão. Ressalte-se, contudo, que tais dados são apresentados de maneira agregada para 

todo o País – há, portanto, nestes dados, um peso importante das respostas de entrevistados que 

residem nos grandes centros metropolitanos, nos quais há uma oferta bem mais ampla de 

plataformas de comunicação, se comparados com os municípios interioranos. Mesmo assim, a 

pesquisa elaborada pela SECOM revela que 29,05% dos brasileiros ouvem rádio todos os dias, 

ante 72,47% que assistem TV diariamente. Em relação aos hábitos de consumo de rádio, 

35,54% dos entrevistados usam o meio para a busca por informação e 39,91% preferem rádios 

locais, em FM, contra 7,34% que preferem ouvir rádios em AM.  

Os dados da PBM 2015 também revelam que as rádios locais independentes lideram 

amplamente a preferência dos ouvintes. Rádios que transmitem em FM e que não integram 

qualquer rede, seja ela local, regional ou nacional, são as mais ouvidas por 64,10% dos 

entrevistados. As emissoras em FM que operam em rede, por sua vez, são as preferidas de 

17,02%. As rádios em AM, por seu turno, estão em primeiro lugar na preferência de 18,87% 

dos entrevistados. A tabela 3 traz os dados sobre a preferência dos entrevistados por emissoras 

locais independentes, por rádios AM e por emissoras integrantes de redes, classificados por 

região do País: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Fonte: Ministério das Comunicações (extinto). 
67 Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Informações. 
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Tabela 3 - Preferências dos entrevistados na PBM 2015 que relataram ter o hábito de 

ouvir rádio e indicaram estação em resposta espontânea. 

Região n AM AM % Local Local % Rede Rede % 

NORTE 1619 147 9,08 1259 77,76 213 13,16 

NORDESTE 2640 382 14,47 1987 75,27 271 10,27 

CENTRO-OESTE 940 209 22,23 621 66,06 110 11,70 

SUL 1433 436 30,43 721 50,31 276 19,26 

SUDESTE 2110 476 22,56 1016 48,15 618 29,29 

        

BRASIL 8742 1650 18,87 5604 64,10 1488 17,02 

Fonte: PBM 2015, respostas à questão p1601 (Que estação de rádio o(a) sr(a) costuma ouvir mais, de segunda à 

sexta-feira?) (Espontânea – 1o lugar). 

 

Em descompasso com esses dados, que demonstram uma centralidade do rádio como 

veículo de comunicação nos municípios, pouca atenção tem sido dada pela Ciência Política a 

essas emissoras. Desse modo, a mídia local, que engloba principalmente as rádios FM 

comerciais, educativas e comunitárias, mas também milhares de pequenas publicações de 

abrangência local ou regional, é comumente ignorada pela pesquisa acadêmica. Sobre o tema, 

afirmam Flávia Biroli e Luis Felipe Miguel que: 

 

A mídia local engloba, no Brasil, dezenas de milhares de pequenas publicações e 

emissoras, quase sempre desprezadas pela pesquisa acadêmica [...]. Embora cada 

veículo atinja um público reduzido, em conjunto sua penetração é muito significativa. 

Como são menos visíveis e também como em geral operam em ambiente de baixa 

competição, tendem a agir com mais liberdade nos períodos eleitorais, apoiando 

candidatos de forma mais ostensiva e respeitando menos do que na grande imprensa 

os rituais da objetividade jornalística. (BIROLI e MIGUEL, 2017, p. 47).  

 

Há, por certo, dificuldades para se operacionalizar uma pesquisa que possa acompanhar 

a atuação de ao menos uma amostra deste grande número de veículos de mídia – o que explica, 

em parte, a quase ausência de estudos sobre a mídia local e sua influência na política. Mas esta 

ausência também pode ser explicada por uma hierarquização dos meios de comunicação, que 

faz com que a grande mídia – composta pelos principais veículos de comunicação de 

abrangência nacional, com critérios mínimos de profissionalismo e qualidade jornalística – 

atraia muito mais atenção dos pesquisadores. Há, por um lado, uma maior credibilidade da 

grande mídia, quando comparada à mídia local, o que faz com que, em tese, os maiores veículos 

de mídia tenham uma pretensa maior aceitação do público e, consequentemente, um maior 

poder de influência. Mas, sob outra perspectiva, a mídia local é capaz de impactar nichos mais 



124 

 

específicos e, embora atinja um público reduzido, pode ser muito mais influente do que a grande 

mídia quando o assunto é a política nos municípios – especialmente quando analisamos os 

processos eleitorais municipais, nos quais a mídia local opera, na maior parte dos casos, em 

regime de monopólio ou oligopólio. Desse modo, formas de comunicação alternativas à 

empresarial – por exemplo as rádios comunitárias – podem ter impacto maior ou mais efetivo 

sobre determinados públicos, com um papel relevante na produção das preferências eleitorais. 

Além disso, por operarem em ambientes de baixa competição, e por muitas vezes terem ligações 

políticas explícitas com candidatos a cargos na administração municipal, os órgãos de mídia 

local tendem a agir com mais liberdade nos períodos eleitorais, apoiando candidatos de forma 

mais ostensiva, com menos respeito aos preceitos de objetividade jornalística. Sobre o tema, 

Flávia Biroli e Luis Felipe Miguel ressaltam o seguinte: 

 

O campo da mídia tem centros e margens. Nele, há hierarquias entre os veículos 

informativos. Eles abrangem públicos mais ou menos amplos, correspondem em graus 

diversos aos critérios vigentes da qualidade jornalística e obtêm menor ou maior 

credibilidade de públicos que estão, também eles, em posições desiguais. Mas o fato 

de que podem corresponder a diferentes públicos, e influenciar públicos também 

específicos, faz com que seja preciso matizar a relação entre centro e periferia, ou ao 

menos observar que ela não é estanque. [...] formas de comunicação alternativas à 

empresarial [...] podem ter impacto maior ou mais efetivo sobre determinados 

públicos e ter um papel relevante não apenas na produção das preferências nas 

eleições, mas na saliência de problemas na agenda dos debates, na organização 

política de grupos específicos (BIROLI e MIGUEL, 2017, p. 45). 

 

Para ajudar a suprir essa lacuna de estudos sobre o impacto político da mídia local nos 

processos eleitorais municipais, propusemos este trabalho, que foca exclusivamente as eleições 

municipais e em como as rádios locais podem influenciar tais eleições. Ao longo do estudo, 

demonstramos que essas rádios locais e em especial as rádios comunitárias – que poderiam ser 

classificadas nas últimas posições da hierarquia entre os veículos informativos – são justamente 

os meios de comunicação mais relevantes na definição dos resultados de pleitos municipais. 

Nesta pesquisa, para testar esta hipótese, um primeiro passo foi a desagregação dos dados 

obtidos na elaboração da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, de modo a possibilitar a avaliação 

do consumo de rádio em municípios interioranos, sobretudo aqueles com menos de 50 mil 

habitantes. Para tanto, nos valemos de banco de dados com informações completas das 18.312 

entrevistas realizadas pelo Instituto IBOPE Inteligência entre outubro e novembro de 2014, a 
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partir do qual foi redigida esta parte da pesquisa. Tais dados foram obtidos junto à SECOM, 

por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI)68.  

Os dados desagregados mostram que o meio rádio tem maior preponderância como 

fonte principal de informação para os habitantes de municípios com população inferior a 50 mil 

habitantes. Em cidades com até 5 mil habitantes, por exemplo, 38,72% dos entrevistados 

relatam ouvir rádio diariamente. Nas cidades com esta faixa de população, 43,96% dos 

entrevistados pesquisado indicaram que utilizam o rádio para buscar informações. O índice de 

confiança no rádio tem uma relação inversamente proporcional à população do município. 

Enquanto nas cidades com mais de 500 mil habitantes, apenas 25,80% dos entrevistados dizem 

confiar nas notícias veiculadas por este meio, nas cidades com menos de 5 mil habitantes este 

índice é de 40,09%. Em verdade, o que vale para o rádio, vale para todos os meios de 

comunicação: a confiança nas notícias veiculadas pela mídia é maior quanto menor é a 

população do município pesquisado. As tabelas 4 e 5 trazem uma compilação de alguns dados 

selecionados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 da SECOM, desagregados por porte do 

município: 

 

Tabela 4 - Hábitos de consumo de rádio e TV, por porte do município. 

Porte (habitantes) n entrevistados Mais rádio Rádio diar TV diar Jorn diar 

Até 5 mil 439 9,57 38,72 76,08 10,48 

5.001 a 10 mil 895 6,93 30,17 71,17 3,13 

10.001 a 20 mil 2297 8,01 31,48 73,57 4,27 

20.001 a 50 mil 3080 7,79 31,36 73,57 4,55 

50.001 a 100 mil 2045 7,48 30,22 74,08 5,57 

100.001 a 500 mil 4835 6,54 27,92 72,45 7,96 

Mais de 500 mil 4721 5,78 25,88 70,45 9,53 

      

BRASIL 18312 6,94 29,05 72,47 6,89 

Fonte: PBM 2015 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Processo no 00.07700.0678/2015-93. Os dados foram entregues em 13 de julho de 2015. 
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Tabela 5 - Índice de confiança no rádio, na TV e em jornais, por porte do município. 

Porte (habitantes) n entrevistados Radio info Confia rad Confia TV Confia jorn 

Até 5 mil 439 43,96 40,09 59,91 16,86 

5.001 a 10 mil 895 37,32 28,72 54,97 7,60 

10.001 a 20 mil 2297 41,40 33,57 55,81 8,97 

20.001 a 50 mil 3080 39,90 30,94 52,14 9,09 

50.001 a 100 mil 2045 38,09 27,97 50,86 9,68 

100.001 a 500 mil 4835 34,08 29,95 56,86 15,41 

Mais de 500 mil 4721 29,13 25,80 51,24 17,05 

      

BRASIL 18312 35,54 29,46 53,80 12,98 

Fonte: PBM 2015 

 

Esse conjunto de dados explicita que, na maior parte das cidades brasileiras, o rádio é 

uma fonte confiável e intensamente utilizada para o acesso a informações e entretenimento. 

Levando-se em conta que os dados do extinto Ministério das Comunicações e da Agência 

Nacional de Telecomunicações revelam que o rádio é a única mídia eletrônica com conteúdo 

local - entendido como informações que interessam, quase que exclusivamente, aos habitantes 

daquela localidade específica, tais como notícias sobre a política municipal – na maior parte 

dos municípios, sua importância para a política local fica evidente. Os dados evidenciam 

também que, mesmo em municípios com uma oferta de mídia um pouco mais ampla, o rádio 

ainda goza de um lugar privilegiado como fonte de informação política local. E também fica 

claro que, em praticamente todos os municípios nos quais não há uma rádio em funcionamento, 

inexiste influência da mídia na política municipal – isso porque, devido à sua facilidade de 

instalação, ao rápido retorno financeiro e ao baixo custo de manutenção, o rádio é normalmente 

a primeira mídia local a surgir nos municípios. O fato de não existir rádio em uma determinada 

cidade nos permite afirmar, com precisão quase absoluta, que lá inexiste mídia com conteúdo 

local.  

Os dados ofertados pela PBM 2015, contudo, são uma fotografia de um tempo 

específico – no caso, do consumo de mídia no período de realização das entrevistas, que foi de 

5 a 22 de novembro de 201469. É bastante provável que existam flutuações na atenção dada aos 

diferentes tipos de mídia, como resultado de eventos sazonais que atraiam uma maior atenção 

                                                 
69 Fonte: Especificações Metodológicas da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 – hábitos de consume de mídia 

pela população brasileira”, p. 9. Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-

quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf. Acesso em 17 mai. 

2018.  

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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do público em determinados períodos. E, dentre esses eventos, um de forte impacto na atenção 

dada pelo público à mídia é a realização de eleições. Diversas pesquisas têm demonstrado, nos 

últimos anos, que ocorre um forte aumento no consumo de mídia, em diferentes plataformas, 

nos períodos eleitorais. Por exemplo, pesquisa do IBOPE Media em parceria com a Nielsen 

realizada em outubro de 2012 – período em que eram realizadas eleições municipais – 

demonstrou que os sites de notícias haviam registrado um crescimento de 13% no volume de 

acessos naquele mês. O instituto de pesquisa creditou o forte aumento experimentado à 

ampliação da demanda do público por informações sobre o processo eleitoral70. Do mesmo 

modo, a audiência da televisão é fortemente impactada pela realização de eleições. Em 2016, 

por exemplo, o recorde de audiência do programa dominical “Fantástico”, da Rede Globo, 

ocorreu no dia dois de outubro, devido à cobertura das eleições municipais. Naquele dia, o 

programa registrou audiência de 26 pontos em São Paulo, sua melhor marca desde 201371.  

Mas a política é um forte influenciador dos padrões de consumo de conteúdos midiáticos 

também em períodos não eleitorais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a eleição de Donald 

Trump à presidência vem gerando um fenômeno batizado por analistas de economia da mídia 

de “Trump Bump”. O termo se refere ao aumento significativo de novas assinaturas de jornais 

e revistas que fazem oposição ao republicano, após a sua eleição. A revista The New Yorker, 

por exemplo, experimentou um aumento de 230% em suas assinaturas no período entre 8 de 

novembro de 2016 – data oficial da eleição de Donald Trump - e 31 de janeiro de 2017. O jornal 

The New York Times, por sua vez, registrou 500 mil novas assinaturas no período de seis meses 

posteriores às últimas eleições presidenciais americanas – um recorde na história da publicação. 

O mesmo ocorreu com o jornal The Washington Post, que em um período de 12 meses, entre 

fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017, dobrou suas receitas de assinaturas digitais, com um 

acréscimo de 75% na sua base de assinantes. A incentivar essas novas assinaturas, está uma 

forma de ativismo cívico, que leva parte dos insatisfeitos com a eleição de Donald Trump a 

adquirir assinaturas de publicações que lhe fazem oposição para, desse modo, estimular os 

discursos midiáticos contrários ao presidente72.  

                                                 
70 IBOPE. Eleições aumentam a audiência dos sites de notícias. Disponível em: http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/Paginas/Eleicoes-aumentam-a-audiencia-dos-sites-de-noticias.aspx. Acesso em: 14 ago. 2017. 
71 KOGUT, Patricia. ‘Fantástico’ registra recorde de audiência com 26 pontos em São Paulo. O Globo, 03 out. 

2016. Disponível em: https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-datv/audiencia/noticia/2016/10/fantastico-

registra-recorde-de-audiencia-com-26-pontos-em-sao-paulo.html. Acesso em: 14 ago. 2017. 
72 DOCTOR, Ken. Trump Bump Grows Into Subscription Surge – and Not Just for the New York Times. 

Newsonomics, 4 mar. 2017. Disponível em: http://newsonomics.com/trump-bump-grows-into-subscription-

surge-and-not-just-for-the-new-york-times/. Acesso em: 14 ago. 2017. 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Eleicoes-aumentam-a-audiencia-dos-sites-de-noticias.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Eleicoes-aumentam-a-audiencia-dos-sites-de-noticias.aspx
https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-datv/audiencia/noticia/2016/10/fantastico-registra-recorde-de-audiencia-com-26-pontos-em-sao-paulo.html
https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-datv/audiencia/noticia/2016/10/fantastico-registra-recorde-de-audiencia-com-26-pontos-em-sao-paulo.html
http://newsonomics.com/trump-bump-grows-into-subscription-surge-and-not-just-for-the-new-york-times/
http://newsonomics.com/trump-bump-grows-into-subscription-surge-and-not-just-for-the-new-york-times/


128 

 

Infelizmente, não há estatísticas disponíveis sobre a flutuação da audiência das rádios 

locais nos períodos de realização de eleições municipais. Contudo, os dados que demonstram 

um forte aumento na atenção dispensada à mídia ocasionado por acontecimentos políticos, no 

nível nacional, nos levam a formular a hipótese de que o mesmo ocorre o nível municipal.  E, 

ao observarmos que o rádio é o meio preferencial para a obtenção de informações políticas no 

nível municipal, tudo leva a crer que grandes acontecimentos políticos, no nível local, devem 

influenciar sobremaneira a atenção dada pelo público a este meio. Desse modo, a despeito da 

inexistência de pesquisas específicas acerca da audiência de rádios locais, é bastante crível que 

a atenção dada pela população dos municípios – sobretudo dos menores, com população inferior 

a 50 mil habitantes -  seja fortemente ampliada durante a realização de eleições municipais. 

Assim, é de se esperar que o nível de utilização do rádio como meio de obtenção de 

informações, que já é consideravelmente alto, de acordo com os dados da PBM 2015, seja ainda 

mais significativo no período de realização de eleições municipais. Tal constatação eleva a 

percepção da importância do rádio para a disseminação de informações sobre a política 

municipal, para a construção do repertório de informações políticas dos habitantes dos 

municípios e, especialmente, para a influência da decisão eleitoral desses indivíduos nas 

reeleições municipais. 

Além disso, as estatísticas oficiais mostram que o Brasil é o segundo maior mercado de 

rádio do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos73. Em ambos os países, a preponderância de 

rádios locais é evidente. No Brasil, em março de 2015, tínhamos exatamente 7.731 estações 

locais em operação (83,39% do total de rádios)74. Nesta mesma data, os EUA contavam com 

11.769 rádios locais em funcionamento (71,45% do total) – 6.659 comerciais, 4.081 educativas 

e 1.029 comunitárias em baixa potência75. E tanto no Brasil quanto nos EUA, há uma forte 

importância das rádios não-comerciais no mercado radiofônico. Aqui, as rádios comunitárias 

são a maioria das estações locais instaladas (60,03%). Nos EUA, ainda que as rádios comerciais 

sejam dominantes no mercado de rádios locais, as rádios educativas e comunitárias ocupam 

uma proporção significativa do total de estações em funcionamento (43,42%).  

                                                 
73 Fonte: UNESCO – Statistics on Radio. Disponível em: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-

and-celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2013/statistics-on-radio/. Acesso em: 11 de 

ago. 2017. 
74 Fonte: Ministério das Comunicações (extinto). 
75 Fonte: Federal Communications Commission (FCC), News Media Information 202 – broadcast station totals 

as of March 31, 2015. Disponível em: https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-332923A1.pdf. 

Acesso em: 25 mai. 2017. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2013/statistics-on-radio/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2013/statistics-on-radio/
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-332923A1.pdf
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Ou seja, nos EUA, maior mercado de entretenimento e mídia do mundo, e no Brasil, 

maior mercado de entretenimento e mídia da América Latina e 9o maior do planeta76, o setor de 

rádios com cobertura local se destaca tanto pelo número de estações em funcionamento quanto 

pela audiência. E em ambos os países, a formação de redes é uma exceção, prevalecendo a 

propriedade pulverizada dessas estações e o foco na produção de conteúdos locais. Temos, 

portanto, ou um grande paradoxo, ou uma inverdade nas análises sobre o mercado de mídia. 

Isso porque, segundo a maior parte da literatura que analisa o desenvolvimento das indústrias 

de mídia e entretenimento, os mercados desse setor tendem a ser altamente concentrados 

(McCHESNEY, 2000; GITLIN, 2003; BAGDIKIAN, 2004; BAKER, 2007; VOLTMER, 

2013), formando conglomerados cada vez mais abrangentes, com propriedade crescentemente 

concentrada. Mas o que vemos, tanto nos EUA quanto no Brasil, é uma disseminação crescente 

de pequenas rádios locais, com propriedade pulverizada, que se acentua especialmente a partir 

da segunda metade da década de 1990 nos EUA e a partir do ano 2000 no Brasil.  

A literatura dominante sobre a economia do setor de mídia ressalta que tanto os 

mercados nacionais quanto os globais são dominados por cada vez menos conglomerados, 

altamente integrados, tanto nas diferentes plataformas, que vão desde as publicações impressas 

até o audiovisual, quanto na cadeia de distribuição, incluindo a produção de conteúdo e a sua 

distribuição. Katrin Voltmer (2013), especificamente, enfatiza a lógica da economia de escala 

intrínseca ao setor de mídia, na qual os valores iniciais de produção são relativamente altos, 

enquanto o custo para a produção e subsequente distribuição de um grande número de cópias 

para o consumo pelo público é baixo. Em suas palavras: 

 

[M]edia markets tend to be highly concentrated. Both national and global markets 

are dominated by ever fewer conglomerates that are highly integrated both across 

media markets, such as print and audiovisual formats, and across the entire 

distribution chain, including content production and distribution. Media production 

generally, and in particular the production of political information, is characterized 

by the logic of economy of scale where the initial production costs [...] are relatively 

high, whereas the costs for the subsequent production and distribution of large 

number of copies for audience consumption are lower. [...] As a consequence, the 

trend towards huge media conglomerates and oligopolistic market structures is 

virtually unavoidable (VOLTMER, 2013, p. 166-167). 

 

Passados cinco anos da publicação do livro de Voltmer, podemos dizer que o próprio 

conceito de cópia já está ultrapassado. O que vemos hoje é um avassalador avanço de novas 

tecnologias que permitiram o rápido crescimento de serviços over-the-top (OTT), como são 

                                                 
76 Fonte: 17a Pesquisa Global Entertainment & Media Outlook, PwC. Disponível em: 

https://www.pwc.com.br/pt/outlook-16.html. Acesso em: 25 mai. 2017. 

https://www.pwc.com.br/pt/outlook-16.html
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denominados os serviços de áudio e vídeo transmitidos pela internet, tais como Netflix, Spotify 

e Google Play. Mesmo a transmissão dos filmes exibidos no cinema já é, na maior parte das 

salas de exibição, totalmente digital e baseada na internet, dispensando cópias físicas. Com isso, 

o custo marginal de acréscimo de mais espectadores e ouvintes na cadeia de recepção de 

conteúdos midiáticos e de entretenimento tende a zero, com os custos de produção e divulgação 

se tornando cada vez mais dominantes no total do custo de produtos de mídia e entretenimento. 

 Portanto, tudo leva a crer que a literatura que evidencia a crescente concentração de 

mercado no setor de mídia e entretenimento não apenas está correta, como encontra fortes 

substratos lógicos que apontam para uma radicalização do processo de concentração em um 

futuro próximo. Então como explicar o localismo e a fragmentação de propriedade de rádios no 

Brasil e nos Estados Unidos? Ainda mais radical: como é possível que o rádio, esta tecnologia 

datada das décadas de 20 e 30 do século XX e cada vez mais arcaica em comparação às novas 

tecnologias digitais de mídia, não apenas permaneça vigoroso como em expansão em pleno 

século XXI, com taxas de crescimento que chegaram a 360% em 11 países africanos, entre 

2000 e 2006, e com taxas de expansão superiores a 20% ao ano na América Latina entre 2000 

e 2010?77 Há uma série de explicações para esse fenômeno. Algumas são mais abrangentes e 

universalistas, e valem para o Brasil, os Estados Unidos e possivelmente para a maior parte dos 

países como mercados de mídia maduros. Outras são mais específicas de cada País, como no 

caso do Brasil, país no qual nos centraremos, na análise do que julgamos ser algumas das suas 

peculiaridades no mercado de rádio. 

Dentre as explicações mais universalistas, está uma demanda por conteúdo local ou ultra 

local que não é devidamente atendida pelos meios de comunicação tradicionais, especialmente 

com a sua crescente concentração e dedicação a temas cada vez mais abrangentes. Não é por 

meio dos serviços OTT, não é pela grande rede de TV aberta, não é pelo canal all news da TV 

a Cabo que os habitantes dos pequenos municípios do interior vão ter acesso a informações 

sobre a sua cidade ou sobre o seu bairro, tão ou mais importantes para si que as notícias 

generalistas. Desse modo, a crescente concentração da mídia – especialmente da audiovisual – 

traz como efeito colateral um crescimento de demanda por formas alternativas para acessar o 

conteúdo local. E o “alternativo” que se mostrou mais eficiente na verdade de alternativo pouco 

tem: é o velho rádio, uma tecnologia simples, que demanda poucos investimentos tanto para o 

                                                 
77 Fonte: MYERS, M. Voices from Villages: Community Radio in the Developing World – a Report to the Center 

for International Media Assistance. Washington: CIMA/NED, 2011.  
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empreendedor que abre uma estação quanto para o ouvinte, que com pouco dispêndio pode 

adquirir um receptor.  

A concentração de mercado gera também um aumento significativo do valor das 

inserções publicitárias na grade de programação dos grandes conglomerados de comunicação. 

O alcance nacional ou internacional e o número elevado de espectadores fazem com que essas 

plataformas sejam ideais para as empresas que dispõem de grande capital a ser investido em 

ações de publicidade. É, portanto, um meio que atrai a publicidade exclusivamente de players 

com considerável presença de mercado e que buscam plataformas de grande alcance para 

anunciarem os seus produtos e serviços. Mesmo no nível regional, a concentração de mercado 

faz com que os espaços publicitários sejam destinados, em boa parte, a anunciantes cross media 

– ou seja, que adquirem um pacote para a veiculação nas diversas plataformas de uma mesma 

empresa de comunicação. Essa espécie de venda casada, aliada ao amplo alcance proporcionado 

pelo domínio do mercado regional de mídia por poucas entidades, tornam o valor dessas cotas 

proibitivo para pequenos empreendimentos. Por exemplo, cada uma das quatro cotas ofertadas 

pela TV Sudoeste para veiculação de publicidade durante o Festival de Inverno da Bahia 2018 

– evento que ocorre em junho em Vitória da Conquista -  não sai por menos de R$ 200 mil78. 

A TV Sudoeste, integrante da Rede Bahia de Televisão, afiliada da TV Globo no Estado, leva 

seu sinal a 83 municípios baianos, atingindo um público potencial de mais de 2 milhões de 

espectadores. No mercado regional, o modelo de negócios como o descrito no exemplo da TV 

Sudoeste é dominante, levando assim a uma escassez de espaços para anúncios mais 

localizados, a serem veiculados em áreas pequenas de abrangência e que, portanto, exijam 

menores valores de investimento para aquisição de mídia.  

Portanto, uma tendência geral no mercado de comunicações é uma diminuição 

progressiva de espaços na mídia adequados para a inserção de mensagens publicitárias de target 

delimitado. Desse modo, o fenômeno que ocorre com o mercado de oferta de informações locais 

se repete no mercado publicitário: a demanda por espaços de publicidade voltados para públicos 

locais ou regionais se transfere dos meios de comunicação tradicionais para a mídia local ou 

ultra local, gerando uma fonte de renda capaz de tornar esses negócios não apenas 

autossustentáveis, mas, em muitos casos, até mesmo lucrativos. Cria-se, assim, um ciclo 

virtuoso, que ajuda a explicar o crescimento do rádio em diversas localidades do mundo: a 

exclusividade na veiculação de informações locais faz com que o rádio conquiste, ao mesmo 

                                                 
78 Fonte: TV Sudoeste / Globo. Projeto Comercial Festival de Inverno Bahia 2018. 
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tempo, um vasto público para seus conteúdos e um virtual monopólio sobre os espaços 

publicitários destinados a empresas locais que ofertem bens e serviços voltados a esse público.  

Já citamos o principal elemento econômico a explicar a pujança do mercado de rádio, 

que vem, como mostramos, justamente da maior concentração de mercado, que abre novas 

possibilidades de exploração dos mercados locais, tanto na conquista de público quanto na 

oferta de espaços publicitários. Mas há também o elemento político, que faz com que uma rádio 

seja um bem valioso para a consecução de projetos de poder, especialmente de abrangência 

local ou regional. Do ponto de vista da cobertura política, a concentração de mercado faz com 

que a mídia, em sua construção de conteúdos uniformes de grande abrangência, se foque quase 

que exclusivamente em temas políticos de abrangência nacional ou internacional. Não há uma 

cobertura cotidiana de temas políticos locais ou regionais. Estes aparecem raramente no 

noticiário, de maneira esporádica, e somente quando algo tão extraordinário acontece que, pelos 

critérios de valor-notícia, se torna importante o suficiente para ser veiculado no noticiário 

nacional.  

Nesta vertente política a explicar a expansão recente do rádio, nos centraremos no caso 

brasileiro. Interessante ressaltar que, com a introdução do serviço de radiodifusão comunitária, 

em 1998, o Governo Federal, por meio desta política pública de comunicação, alterou 

radicalmente o cenário da radiodifusão no País. Com a profusão de rádios comunitárias em 

todos os estados brasileiros em um curto espaço de tempo, houve não apenas uma alteração da 

demografia do rádio - que se interiorizou ainda mais, chegando a cidades muito pequenas nas 

quais inexistia qualquer meio de comunicação com conteúdo local -, como também se ampliou 

de forma intensa e repentina o fenômeno do “coronelismo eletrônico” (LIMA e LOPES, 2007). 

Até 1998, havia uma demanda por outorgas de rádio bem mais intensa em cidades maiores, já 

que nelas a exploração desse serviço era consideravelmente mais rentável. Contudo, com a 

criação das rádios comunitárias, iniciou-se um programa de universalização da radiodifusão 

sonora, e as outorgas dessas emissoras passaram a ser direcionadas, preferencialmente, às 

cidades que ainda não tinham qualquer rádio em funcionamento. Essa política gerou um 

movimento-contra econômico, ampliando o número de emissoras nas cidades menores e mais 

pobres. O resultado é que, por volta de 2005, chegou-se a uma espécie de equilíbrio. Havia uma 

divisão praticamente equânime entre cidades com e sem rádio no Brasil. Além disso, um grande 

número de cidades pequenas passou a contar com ao menos uma rádio em operação. Desse 

modo, mesmo que as cidades maiores continuassem tendo mais rádios do que as menores, a 

política de universalização conseguiu minimizar consideravelmente essa disparidade. 
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Acrescente-se que, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 

2003 (PNAD 2003), 87,8% das residências possuíam ao menos um aparelho de rádio naquele 

ano. Nas pesquisas de 1996 e 1998, este número era levemente maior, exatos 90,4% em ambos 

os anos. Após 2003 e até 2009, diversas pesquisas têm mostrado que a taxa de penetração do 

rádio não apresentou crescimento, o que significa que o nível de saturação domiciliar havia sido 

alcançado, na faixa dos 88% de penetração. Importante ressaltar que foi somente em 2001 que 

o percentual de moradias com televisão ultrapassou o de moradias com rádio. Portanto, desde 

meados da década de 50 do século XX até o início do século XXI, o rádio foi o meio de 

comunicação de maior penetração no País, perdendo esse posto para a televisão apenas 

recentemente. Ainda assim, nas áreas rurais, a PNAD 2011 demonstrou uma penetração do 

rádio de 82,3%, bem próxima à da televisão, que era de 84,2%. 

 

3.3. A expansão do rádio e a oferta de informações políticas nos municípios 

Os dados das diversas PNAD e da Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM) de 2015, entre 

outros, reforçam que o rádio exerce, em termos gerais, um papel importante como meio de 

comunicação para a transmissão de informação e entretenimento no País. Mas, ao 

aprofundarmos essa análise, é possível destacar uma influência do rádio mais importante nos 

municípios menores, nos quais há uma oferta mais restrita de meios de informação – sobretudo 

para a prestação de serviços de informação de abrangência local. Em diversos municípios 

brasileiros, o rádio exerce um virtual monopólio sobre as informações locais – ou, em muitos 

casos, um oligopólio, composto por algumas poucas emissoras de rádio e poucas publicações 

impressas, usualmente de alcance restrito. Esta realidade torna possível superar um importante 

entrave metodológico, que tem impedido a ampliação dos resultados obtidos em pesquisas 

anteriores: a escolha seletiva de programas midiáticos que reforçam uma posição política pré-

existente do público, o que termina por minar a validade dos dados obtidos pelas pesquisas. A 

oferta restrita de conteúdo local, característica compartilhada pela maior parte dos municípios 

brasileiros – gerada pela inexistência de geradoras locais de TV, pela operação de uma ou de 

poucas rádios, e pela escassez de publicações impressas locais – torna impossível a escolha. 

Há, portanto, uma ou poucas fontes de informação local, e as únicas opções existentes para as 

populações desses municípios menores são se exporem a tais conteúdos ou então abdicarem do 

consumo de informações locais. Portanto, o público que escolhe a primeira opção e passa a 

obter informações de interesse local por meio da mídia, ao se deparar com um rol de opções 
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restrito, está automaticamente impossibilitado de fazer uma seleção de conteúdos por afinidade 

ideológica.  

Do ponto de vista do município, há escassez de fontes de conteúdo local. Falta 

pluralidade, portanto. Do ponto de vista nacional, há escassez de discursos divergentes. Falta 

pluralidade, portanto. Mas esta repetição de tendências se dá por meios distintos de 

comportamento de mercado. No nível nacional, há uma concentração notável de propriedade e 

uma consequente falta de diversidade de conteúdos. Poucas famílias controlam um oligopólio 

das comunicações nacionais, que refletem uma ideologia muito próxima à do oligopsônio 

formada pelos grandes anunciantes. O resultado é uma unicidade de enquadramentos da grande 

mídia, que dá preferência a coberturas dos fatos políticos aliadas aos seus próprios interesses e 

aos de seus anunciantes. 

No nível local, por sua vez, existe uma notável pulverização de propriedade quando 

analisamos o mercado em termos mais amplos. Afinal, poucas são as rádios locais organizadas 

em rede, de modo que, virtualmente, há pelo menos um dono para cada rádio. Mas, ao 

aproximarmos um pouco o zoom dessa observação, podemos constatar que o que há é na 

verdade uma infinidade de pequenos monopólios ou oligopólios locais. Boa parte dos 

municípios brasileiros conta com apenas uma rádio local, que exerce de maneira exclusiva a 

atividade de divulgação das notícias de interesse local.  

Do mesmo modo – e em consequência dessa premissa sobre as rádios locais-, a 

dedicação aos conteúdos locais faz com que a diversidade de programação dessas pequenas 

emissoras seja intensa, uma vez que, em sua maioria, estão dedicadas a realidades municipais 

específicas. Diversos dos elementos que levam a uma escassez de oferta de conteúdos 

midiáticos – a maior parte deles gerada pelas fortes barreiras de entrada impostas pelos vultosos 

investimentos necessários à implantação de um veículo de mídia – e a uma consequente 

concentração crescente nos níveis nacional e transnacional inexistem no nível local. Nos 

municípios, a implantação de pequenas rádios dedicadas ao conteúdo local é relativamente 

barata, o que explica em grande medida a rápida proliferação de rádios comunitárias após a sua 

regulamentação, em 1998. Sobre a diversidade de propriedade, de modelos de exploração e de 

conteúdos trazida pelas rádios locais, Michael Aguilar afirma o seguinte: 
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Micro radio facilitates localism in its broadcasting because of the low costs and ease 

of establishing a micro radio station. Launching a high-powered radio stations costs 

at least $100,000 in FCC licensing fees and engineering studies. Thus, only those who 

can afford the costs, such as the large group station owners, can legally broadcast. 

In contrast, a micro power transmitter combined with the other equipment necessary 

for broadcasting to any local community costs anywhere between $1000 and $1500. 

In addition, the complete instructions for establishing a micro broadcasting are 

available [...] over the Internet or by mail and comprise a mere 14 pages of 

information. [..]. Micro radio stations also provide a medium for diversity in 

programming and diversity in station ownership. [...] The effect of the monopolization 

and consolidation in the industry is a reduction in diversity and localism in 

programming. [...] This [licensing micro radios] would not only increase competition, 

but [...], because of the nature of micro radio broadcasts, would increase the diversity 

and localism in radio broadcasts as well (AGUILAR, 199, p. 1168-1171).  

  

O localismo e a diversidade propiciados pelas rádios locais – aliados à sua grande 

importância nos panoramas municipais de distribuição de informações políticas locais - 

ofertam, adicionalmente, uma oportunidade científica única: a possibilidade de, em um estrato 

ampliado de municípios, observar os resultados da influência da mídia na política local. Dentro 

da diversidade, é possível escolher subgrupos bastante representativos, de modo a avaliar um 

determinado aspecto que porventura torne este subgrupo especial, para então compará-lo com 

outros grupos que não compartilhem tal característica. Além disso, a característica de realização 

de eleições simultâneas em todos os 5.570 municípios brasileiros gera a possibilidade de 

observações padronizadas e repetidas ao longo do tempo de nossas “eleições intermediárias”. 

São, portanto, várias possibilidades de experimentos, nos quais é possível avaliar como se dá a 

influência do rádio no ambiente político nesses grupos, contrastar os resultados obtidos em cada 

um deles e, a partir dessa contraposição chegar a algo muito raro na literatura sobre mídia: 

evidências empíricas robustas sobre a efetiva interferência da mídia na política. 
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4. PROPRIEDADE DE RÁDIOS LOCAIS E DESEMPENHO ELEITORAL DE 

CANDIDATOS-RADIODIFUSORES EM ELEIÇÕES MUNICIPAIS 

 

4.1. Introdução 

Becker e Dunwoody (1981), levando em conta a realidade dos Estados Unidos, já 

avaliavam a hipótese que o comportamento eleitoral poderia ser mais facilmente modificado ou 

desequilibrado em eleições locais do que em eleições nacionais. Os autores argumentavam que, 

nos municípios, especialmente nos menores, a influência dos partidos ou de outros fatores 

estabilizadores seria menos importante do que em eleições nacionais, havendo uma maior 

predisposição à personalização dos pleitos. Desse modo, os efeitos da mídia, de qualquer 

natureza, poderiam, em tese, ser isolados e mensurados de maneira mais efetiva no nível local 

– especialmente em termos de efeitos eleitorais. Segundo os autores: 

 

Research on the political effects of the media, as well as research in politics in 

general, has been overly concerned with national, general elections. [...] Yet the 

likelihood that the information transmitted by the media would have significant 

consequences in terms of election outcomes should be markedly greater on the local 

level then on the national level. Many voters know little about local candidates before 

the campaigns get underway. And while interpersonal communication sources may 

well provide more information at the local level than is true in national races, for 

many voters the media remains the only sources of information on those candidates 

and issues. It also may be true that behavior can be more easily modified or swayed 

in local elections than in national races. Party affiliation and other stabilizing 

influences are generally less important in local races, many of which are at least 

nominally non-partisan. Media effects of most any sort ought to be isolated more 

easily on the local level (BECKER e DUNWOODY, 1981, p. 213). 

 

Na mesma linha, Speck e Cervi (2016), ao analisarem as eleições para prefeito em 2012, 

com controles para diversos outros fatores, concluíram que o investimento de recursos 

financeiros, tempo de propaganda gratuita e memória eleitoral são os fatores que mais 

influenciam os resultados eleitorais. Os autores ressaltam também que o efeito da memória 

eleitoral é modesto e claramente inferior ao do dinheiro e do tempo de propaganda. Já o efeito 

indireto da memória eleitoral é mais relevante, sendo causado primordialmente pela maior 

alocação de recursos em candidatos que têm alguma visibilidade prévia, o que leva a uma 

natural preponderância de candidatos com histórico de sucesso eleitoral. Enfatiza-se assim, 

portanto, uma relevância do personalismo nas eleições municipais a prefeito, bem como uma 

menor importância dos partidos ou de outras instituições estabilizantes. Os autores ressaltam 

ainda a existência de uma considerável variabilidade de padrões observados nos municípios - 

variabilidade essa ligada em grande parte ao seu número de habitantes. Afirmam os autores: 
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Recentemente vários trabalhos [...] sobre as eleições municipais 2012 mostraram que 

a dinâmica da disputa eleitoral varia dependendo do tamanho dos municípios. Mesmo 

que os limites entre “municípios paroquiais”, “centros urbanos” e “metrópoles” não 

estejam claramente definidos, temos uma ideia a respeito da qualidade diferente das 

relações interpessoais e do papel da mídia nesses ambientes, além dos seus impactos 

sobre disputa eleitoral (SPECK e CERVI, 2016, p. 58).  

 

Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são dois ótimos exemplos de como a rádio 

local adquiriu importância para a política local e regional, se transformando em plataforma 

estratégica para a concessão de visibilidade aos políticos que atuam nesses níveis da esfera 

política. Nos Estados Unidos, há diversos estudos a suportar tal afirmação. Lá, o rádio é 

utilizado de forma mais intensa como um intermediário entre um projeto político e a população. 

Embora uma atuação persuasiva tenha sido relatada, em alguns casos, na política nacional 

(BARKER, 1998; BARKER e KNIGHT, 2000), é na política local – em especial nos 

municípios – que o poder persuasivo do rádio tem se mostrado mais efetivo. Diversos estudos, 

que datam desde 1981 até os dias atuais, têm demonstrado que a chamada “political talk radio” 

– programas de rádio destinados ao debate político, nos quais um apresentador deixa de lado os 

critérios de objetividade e imparcialidade clássicos do jornalismo e adota posturas claramente 

tendenciosas e proselitistas – e as propagandas eleitorais veiculadas no rádio são capazes de 

alterar a cognição do público em relação a fatos políticos, levando assim a possíveis mudanças 

em seu comportamento político (BECKER e DUNWOODY, 1981; McCLENEGHAN, 1987; 

GEER e GEER, 2003; OVERBY e BARTH, 2006; PANAGOPOULOS e GREEN, 2008).  

Ou seja, esses estudos norte-americanos demonstram que, nos municípios, é possível 

encontrar uma realidade simplificada em relação àquela que encontramos no cenário da política 

nacional. Do mesmo modo, Speck e Cervi (2016) mostram que, no caso brasileiro, não apenas 

é possível encontrar um nível de menor complexidade na análise das disputas eleitorais 

municipais, como se pode acessar também níveis diversos de complexidade. Desse modo, em 

regra, quanto menor o município, mais fácil seria para um pesquisador isolar e avaliar a 

influência de alguns fatores específicos sobre o resultado eleitoral. Portanto, ao focarmos um 

estudo eleitoral sobre a sua dimensão municipal, poderíamos relativizar ou até mesmo refutar 

algumas das críticas mais contundentes à pretensa influência da mídia sobre os resultados 

eleitorais, tendo em vista essa peculiaridade política da democracia, quando aplicadas a 

conjuntos menores de eleitores, com interesses menos difusos e nos quais o papel da ideologia 

se faz menos presente.  
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Um exemplo: caso Riker (1982) esteja certo ao afirmar que debates públicos e 

informações de qualidade acerca de eleições são inúteis, já que os eleitores agiriam de forma 

incoerente frente a qualquer processo de decisão coletiva, isso não se aplicaria aos processos 

eleitorais municipais – ou ao menos os argumentos que Riker utiliza para suportar sua hipótese 

não se aplicariam às eleições municipais. Isso porque se, em nível nacional, a decisão coletiva 

pode ser um tanto caótica, frente à disponibilidade quase infinita de tendências e interesses, em 

municípios, especialmente os menores, tais tendências e interesses são bem menos numerosos 

e muito mais coesos. A decisão coletiva, portanto, estaria bem mais próxima da decisão 

individual, o que tornaria esse processo de persuasão do indivíduo deveras mais efetivo na 

construção da decisão coletiva, dotando o sistema de maior grau de coerência. 

Olson (2002), em caminho oposto, mas como mesmo resultado de descrédito da 

importância da mídia para a definição do comportamento eleitoral, enaltece que o eleitor é 

racional e, portanto, está ciente de que os custos de informação são grandes, superiores aos 

benefícios esperados. Mas no nível municipal, esses custos chegam ao que, provavelmente, é o 

mínimo que se pode experimentar. No nível nacional, a mídia já tem, naturalmente, a 

característica de rebaixar os custos de aquisição de informação. Ela apura, coordena e oferece, 

de forma sistematizada e de fácil apreensão, as informações às quais o cidadão jamais poderia 

ter acesso, caso tivesse de buscar pessoalmente as fontes originais dos dados. Mas no nível 

municipal, além deste custo ser consideravelmente inferior, não há sequer a diversidade de 

possíveis fontes de informação que encontramos no nível nacional. Sempre que há pluralidade 

de veículos de mídia -  e especialmente pluralidade de versões em debate -  o custo de aquisição 

de informações se amplia, quando comparado a cenários de monopólio de informação. Para 

diminuir esse custo, o público costuma escolher quais os veículos serão os seus preferidos – o 

telejornal que irá assistir, o jornal que irá ler, a rádio que irá ouvir, ignorando as demais fontes. 

Nos municípios, usualmente não há sequer este custo de avaliação e escolha dos veículos de 

mídia preferidos. Nas cidades de pequeno porte, a oferta de conteúdo local é restrita. No Brasil, 

como vimos, os regimes de mídia municipais estão centrados, essencialmente, no rádio – 

usualmente uma única emissora detém o monopólio sobre toda a informação política da 

localidade. E esta informação vem amenizada por uma generosa dose de entretenimento, já que 

a programação musical é, usualmente, dominante nas rádios FM do País (FERRARETTO, 

2001) – mais um fator a reduzir o custo da informação, ao diluir a aridez do noticiário político 

ao longo de uma extensa programação de entretenimento.   
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Ainda em Olson (2002), um outro fator que desestimularia a busca por informação seria 

a percepção do eleitor que, de maneira racional, avalia que sua contribuição individual seria 

ínfima para o resultado final. Afirma Olson: 

 

The rational individual in the economic system does not curtail his spending to 

prevent inflation (or increase it to prevent depression) because he knows, first, that 

his own efforts would not have a noticeable effect. [...] The rational individual in the 

large group in a socio-political context will not be willing to make any sacrifices to 

achieve the objectives he shares with others. The existence of large unorganized 

groups with common interests is therefore quite consistent with the basic argument of 

this study. But the large unorganized groups not only provide evidence for the basic 

argument of this study: they also suffer if it is true (OLSON, 2002, p. 166-167)  

 

O que afirma Mancur Olson é, de fato, verdade para eleições nacionais, em que o 

eleitorado se conta na casa dos milhões. Mas inverdade na maior parte dos municípios, com 

eleitorados na casa das dezenas ou das unidades de milhar. Nos municípios menores, cada voto 

conta, e eleições são comumente decididas por margens mínimas, de poucas dezenas de votos. 

Não apenas o eleitor, mas os candidatos têm essa clara percepção, e a disputa pelo eleitorado 

acontece de forma incisiva, casa por casa, voto por voto. Nas eleições municipais de 2016, por 

exemplo, ao analisarmos os 5.385 municípios brasileiros nos quais a eleição foi decidida no 

primeiro turno e em que ao menos dois candidatos disputaram o cargo de prefeito79, é possível 

observar que em 489 casos (9,08%) a eleição foi decidida por uma diferença de no máximo 

cem votos – sendo que em 148 municípios (2,75%) essa margem foi inferior a 30 votos. Em 

1.996 localidades (37,07%), a margem do vencedor em relação ao segundo colocado foi de 500 

votos ou menos. E em somente 567 casos (10,53%) o vencedor teve uma vantagem superior a 

5 mil votos em relação ao segundo colocado.  A tabela 6 traz as informações sobre as margens 

de vitória dos candidatos eleitos a prefeito, em primeiro turno, nos 5.385 casos integrantes da 

amostra: 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Existiam, nas eleições de 2016, 5.570 municípios, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Em 5.385 municípios (96,68%) as eleições foram decididas em primeiro turno e houve ao menos dois 

candidatos em disputa. Foram excluídos, assim, todos os casos em que houve a realização de segundo turno, de 

eleição suplementar ou nos quais um candidato único concorreu ao cargo de prefeito.  
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Tabela 6 - Distribuição das margens de vitória de candidatos a prefeito nas eleições 

municipais de 2016. 

Margem de votos do candidato  

vencedor em relação ao segundo colocado 

Número 

absoluto 

Percentual Percentual 

acumulado 

0 a 100 489 9,08 9,08 

101 a 200 471 8,75 17,83 

201 a 300 373 6,93 24,75 

301 a 500 663 12,31 37,07 

501 a mil 1072 19,91 56,97 

1.001 a dois mil 926 17,20 74,17 

2.001 a três mil 433 8,04 82,21 

3.001 a cinco mil 391 7,26 89,47 

5.001 a dez mil 288 5,35 94,82 

Mais de 10.001 279 5,18 100,00 

    

TOTAL 5.385 100,00 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

 

Downs (1957), por sua vez, enfatiza que a decisão eleitoral individual seria baseada de 

forma imediata, de acordo com a percepção das suas condições de vida. Desse modo, os 

aspectos econômicos seriam preponderantes na definição dos processos eleitorais. Esta relação 

é, sem dúvida, bastante importante em eleições nacionais. A condução da vida econômica do 

País, os indicadores de desemprego e de renda e o nível de crescimento econômico têm uma 

relação forte com o aumento ou diminuição das chances de um governante se reeleger ou de 

fazer seu sucessor. Mas esta relação entre satisfação econômica e comportamento eleitoral é 

bem mais forte no nível nacional do que no município. Para além disso: se, no nível nacional, 

uma grande crítica que se faz à teoria economicista de Downs é a sua incapacidade de 

compreender o fenômeno da personalização do voto, cada vez mais evidente nas democracias 

contemporâneas (ROLFE, 2012), no nível municipal esta incapacidade chega ao seu nível 

extremo. Isso porque, se por um lado a economia nacional importa pouco para a definição do 

voto do eleitor na escolha dos seus representantes no governo municipal, por outro é justamente 

no município que a personalização do voto se dá de maneira mais intensa.  

Restam algumas questões mais práticas, ligados aos crônicos problemas de desenho de 

pesquisa e avaliação de resultados relacionados a estudos que buscam avaliar o impacto da 

mídia sobre o comportamento eleitoral. Barker e Knight (2000), por exemplo, enfatizam a 

dificuldade de se isolar o efeito da mídia na construção dos conhecimentos e atitudes políticas 
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dos grupos estudados. Para eles, em diversos casos há efeitos de two-step-flow que terminam 

por embaralhar o real impacto direto da mídia sobre a opinião pública. Os autores também 

destacam que os estudos demonstram uma utilização intensiva da mídia para fins de 

proselitismo e, em descompasso, resultados modestos e muitas vezes não significativos do 

ponto de vista estatístico para a sua influência na definição dos resultados eleitorais, o que 

termina por reforçar a teoria dos efeitos limitados da mídia na política. Dizem os autores: 

 

Although substantial headway has been made in measurement and in sorting out 

conditions under which communications are persuasive, many issues are far from 

settled. It is likely that further headway will require the slogging accumulation of 

empirical data about real world cases of political influence. [...] Persuasion effects 

may also be difficult to attribute to talk radio programming because they are 

predominantly indirect. [...] Hence, talk radio’s most salient contribution to the 

national dialogue may be in providing listeners with rhetorical ammunition that can 

be employed in attempting to win over spouses, friends, and acquaintances. In 

essence, political talk radio can be thought to serve the same function as earlier media 

in a 1990s version of the two-step flow of communication (BARKER e KNIGHT, 

2000, p. 150-151) 

 

Na mesma linha, Panagopoulos e Green (2008) afirmam que os estudos da área, em 

especial os que não se valem de algum tipo de avaliação experimental, ainda que mostrem uma 

reação significativa dos eleitores em relação a conteúdos veiculados pela mídia – sejam eles de 

apoio a uma candidatura ou de crítica a outra -, não são capazes de predizer se existe 

efetivamente um efeito direto deste meio de comunicação ou se ele é apenas derivado de uma 

administração mais profissional e eficiente de campanhas eleitorais. Além disso, os autores 

ressaltam que a maior parte dos estudos se restringe a descrever o uso indiscriminado da mídia 

para a promoção de candidaturas, sem maiores preocupações em avaliar se este conteúdo é de 

fato capaz de mobilizar e persuadir o eleitorado. 

Essas críticas mostram que, na análise dos possíveis efeitos da mídia sobre o 

comportamento eleitoral, as cadeias de causa e consequência avaliadas são demasiadamente 

longas e repletas de ruídos. Isso faz com que esta relação entre o conteúdo veiculado pela mídia 

e a possível alteração no comportamento eleitoral do público seja mediada por algumas 

camadas que envolvem a análise do conteúdo, a avaliação da cognição e uma inferência de que 

ambos foram realmente capazes de alterar o comportamento, a despeito da existência de 

diversos outros fatores que também poderiam explicar a tomada da decisão do voto para este 

ou aquele candidato. Não há, assim, a possibilidade de se estabelecer, mesmo que apenas do 

ponto de vista de um modelo teórico, uma cadeia de fatores de influência e de resultados desses 
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fatores que possa ligar de maneira inequívoca o conteúdo veiculado por um meio de 

comunicação a uma alteração no comportamento do voto.  

Além disso, a avaliação de uma presumida politização do conteúdo veiculado da mídia 

e da sua cognição pelo público envolve elementos demasiadamente subjetivos. Trata-se de 

transformar processos complexos, de múltiplos significados e com diversas interpretações 

possíveis pelos indivíduos – de acordo com as suas vivências individuais e com os contextos 

sociais nos quais estão inseridos – em indicadores simples, que possam expressar 

numericamente esta politização.  Portanto, a realização dessa tarefa, idealmente, deveria ser 

feita não por um, mas por um conjunto de pesquisadores, de modo a minimizar eventuais 

preconceitos daquele que avalia. Mais que isso: este conjunto de avaliadores deveria ser 

formado de modo a mimetizar a real composição social, em seus mais variados aspectos. Mas 

essa premissa é, já em seu ponto de partida, fadada ao fracasso. A simples formação do grupo 

por “pesquisadores” já cria, no mínimo, uma diferença de nível educacional significativa entre 

aqueles que estão avaliando as mensagens midiáticas e a real composição da sociedade exposta 

a tais mensagens. Desse modo, a codificação dos conteúdos midiáticos realizadas 

exclusivamente por acadêmicos, seja apenas um, seja um grupo deles, tende a gerar resultados 

que muito provavelmente serão pouco representativos do modo como efetivamente se dá a 

apreensão desses conteúdos pela sociedade.  

Uma estratégia comumente utilizada para a superação deste problema é a realização de 

surveys e entrevistas com os indivíduos efetivamente expostos a conteúdos midiáticos, para 

assim analisar como se dá o processo de cognição e a eventual alteração de comportamento 

gerada pelos discursos midiáticos. O resultado desta estratégia de pesquisa é a construção de 

um desenho de pesquisa dispendioso, que exige vultosos investimentos de tempo e dinheiro. A 

figura 1 traz, de maneira esquemática, um diagrama que resume como se dá a maior parte dos 

estudos que buscam avaliar a influência da mídia na construção das preferências eleitorais: 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Figura 1 - Modelo de pesquisa para a avaliação da influência da mídia na construção 

das preferências eleitorais:  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Mas esta longa cadeia de transmissão e recepção de conteúdos, comumente apresentada 

nos estudos da área, é decorrente de uma realidade específica dos EUA – país de onde provem 

a maior parte da literatura nesta área. A conformação social americana, suas regras eleitorais e, 

especialmente, a estrutura de propriedade do rádio faz com que não seja possível a realização 

de um desenho de pesquisa que, para analisar a influência da mídia na decisão do voto, dispense 

a avaliação do conteúdo veiculado, o modo como se dá a cognição deste conteúdo pelo público 

e a transformação dessa cognição em um comportamento que leva à decisão do voto. Na 

literatura americana, há uma separação clara entre políticos e proprietários de meios de 

comunicação. Em toda a bibliografia consultada, não houve um relato sequer de propriedade 

de rádio por um político profissional. Do mesmo modo, a separação entre apresentadores e 

políticos se manteve dominante na literatura consultada – com a notável exceção de Donald 

Trump, apresentador do programa “The Apprentice” entre 2004 e 2015, mas cujo caso rendeu 

até aqui tão somente uma escassa bibliografia que avalie esta relação entre exposição midiática 

e sua eleição presidencial em 201680. Portanto, a mídia, no caso americano, se posiciona 

majoritariamente como um terceiro, que atua como espécie de porta-voz de um determinado 

político e que, por variados motivos, decide assumir um papel de cabo eleitoral em uma 

campanha. Ocorre que, na maior parte das vezes, este apoio não se dá de forma explícita, 

cabendo ao pesquisador, com alto grau de subjetividade, classificar se o conteúdo veiculado 

por aquele organismo de comunicação se encaixa nos critérios de proselitismo político e, desse 

modo, atua como um possível influenciador da decisão do voto pelo público.    

                                                 
80 Uma exceção é HALL, K et. al.The hands of Donald Trump: Entertainment, gesture, spectacle. HAU: Journal 

of Ethnographic Theory, v. 6, n. 2, p. 71-100, 2016. 
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No Brasil, as peculiaridades locais de ausência de intermediários entre o discurso 

político midiático e o político profissional tornam completamente distintas as abordagens 

acerca dos possíveis efeitos da mídia – sobretudo o rádio e a TV - sobre o comportamento 

político da população. Como vimos, uma das principais dificuldades na avaliação dos impactos 

da programação do rádio sobre o comportamento eleitoral é a necessidade de avaliações prévias 

dos conteúdos veiculado por um determinado período, dos vieses políticos incluídos nesses 

conteúdos, do impacto de tais conteúdos no público e, finalmente, da influência dessas 

mensagens políticas sobre o comportamento eleitoral. Ocorre que a característica local de 

ausência de intermediários, que faz com que o dono da rádio ou o apresentador sejam os 

próprios políticos possivelmente beneficiados pela atuação do meio de comunicação, torna 

possível minimizar a necessidade da avaliação de conteúdo e de impactos desse conteúdo sobre 

a cognição do público acerca dos fatos políticos. É possível, assim, formular a hipótese de uma 

ligação direta da propriedade de um meio de comunicação ou da visibilidade conferida pela 

apresentação de um programa a uma alteração no comportamento eleitoral do público que está 

exposto à programação da rádio estudada. Também é possível eliminar eventuais vieses e 

preconceitos na coleta de informação sobre o conteúdo transmitido pela mídia e na avaliação 

da existência ou não de proselitismo nessas mensagens midiáticas. Afinal, uma vez que o meio 

de comunicação pertence ao próprio político que concorre a uma eleição, é mais do que razoável 

adotar, a priori, a perspectiva de que o conteúdo veiculado por aquele meio atende aos anseios 

do seu proprietário e é utilizado como mecanismo de propaganda política, com fins de ampliar 

o seu capital eleitoral, por meio da alteração do comportamento do eleitor e da influência na 

sua decisão de voto.  

Tais peculiaridades tornam possível a construção de um desenho de pesquisa muito mais 

simplificado, no qual a mídia ocupa, ao mesmo tempo, o lugar de emissora de um conteúdo 

enviesado e de “receptora dos votos”. O meio de comunicação, neste desenho, busca influenciar 

o comportamento do eleitorado, mas os votos, de certa forma, voltam para ele, já que o meio 

de comunicação e o próprio candidato se confundem, devido ao vínculo de propriedade. Ao 

encurtar esta cadeia de transmissão, são eliminados praticamente todos os vieses de avaliação 

que possivelmente poderiam existir na análise do conteúdo e da sua cognição pelo eleitor. Resta 

tão somente uma alteração de comportamento político que pode ser medida de maneira simples 

e objetiva, por meio de um dado público facilmente coletável: o voto. A figura 2 esquematiza, 

de maneira simplificada, o desenho proposto para a realidade brasileira de sobreposição de 

propriedade de meios de comunicação e titularidade do político profissional na obtenção do 

voto:  
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Figura 2 - Modelo de pesquisa proposto para a avaliação da influência da propriedade 

de meios de comunicação sobre o desempenho eleitoral do candidato proprietário do meio. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Note-se que, neste caso, o que temos é um ciclo, que se inicia com o proprietário e 

candidato, que utiliza o seu meio de comunicação para transmitir um determinado conteúdo 

politicamente enviesado. Esse conteúdo é apreendido pelo público, por ele interpretado e pode 

ou não redundar em uma alteração de comportamento político. Este comportamento político, 

então, vai se corporificar em uma decisão de voto. Caso a mídia tenha sido efetiva em alterar 

esse comportamento da maneira pretendida, esta decisão tenderá a se transformar em um voto 

para o candidato proprietário, fechando assim o ciclo. Mas se, por algum motivo, algum dos 

elementos da cadeia foi falho, esse ciclo não se completará, e a decisão do voto será contrária 

aos interesses do proprietário e candidato. Portanto, em tese, esse desenho de pesquisa seria 

suficiente para medir com razoável precisão o impacto da mídia na decisão eleitoral do cidadão, 

utilizando tão somente o critério objetivo do sucesso eleitoral do proprietário candidato. 
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Mas, apesar da longa tradição de estudos que enaltecem a existência do fenômeno do 

“coronelismo eletrônico” no País, a ausência de pesquisas que avaliem de maneira sistemática 

os efeitos dessa propriedade sobre o comportamento eleitoral é notável, seja no desenho de 

pesquisa proposto anteriormente, seja sob qualquer outra perspectiva metodológica. Contudo, 

esta não é uma dificuldade específica brasileira. Na verdade, em toda a literatura, o número de 

estudos que buscam avaliar os impactos da mídia no comportamento eleitoral é reduzido. Há 

uma relativa abundância de estudos descritivos, que catalogam as formas como o conteúdo da 

mídia é utilizada, de maneira profissional, em campanhas eleitorais. Mas, em termos gerais, 

poucos são os estudos que se aventuram a quantificar o real impacto dessa programação no 

comportamento eleitoral (PANAGOPOULOS e GREEN, 2008). 

Um dos maiores entraves para a efetivação de estudos sobre a avaliação do impacto 

eleitoral da mídia em eleições municipais é a dificuldade em se concretizar um desenho de 

pesquisa ao mesmo tempo abrangente e factível. Para se avaliar com precisão os possíveis 

impactos da programação do rádio sobre o comportamento eleitoral, é necessário um desenho 

de pesquisa que apresente, entre outros, um grande número de observações, indispensável para 

se conferir validade estatística ao estudo; mecanismos confiáveis para o isolamento dos efeitos 

específicos da mídia sobre o comportamento eleitoral; e avaliações que permitam minimizar os 

efeitos dos possíveis vieses existentes. Mas, quando a unidade avaliada é o município, seria 

necessário replicar todas essas observações e todos esses cuidados aos casos observados em 

diversas cidades, o que torna estudos dessa monta bastante complexos e caros.   

 

4.2. Construção da base de dados 

Foi, portanto, com fins a suprir essa carência observada na literatura, propondo uma 

pesquisa ao mesmo tempo abrangente, significativa e factível, que iniciamos a empreitada que 

redundou na elaboração desta tese. Mas, ainda que em teoria os dados sobre a propriedade de 

rádios locais, necessários à construção da pesquisa, fossem todos de acesso público, o efetivo 

acesso a essas informações se mostrou complicado. Pudemos observar, como já experimentado 

por todos os que se aventuraram antes na tentativa de decodificar os dados contidos nesta caixa-

preta formada pelas informações sobre as emissoras de radiodifusão no Brasil, que a pesquisa 

empírica sobre a propriedade desses meios é uma tarefa ingrata. Por um lado, há uma razoável 

disponibilidade de dados, inclusive em portais da internet dos principais órgãos envolvidos nas 

atividades de outorga de radiodifusão: o Ministério das Comunicações (Minicom), extinto 

durante a elaboração desta tese e substituído pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
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e Comunicações (MCTIC); a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal. Mas, por outro lado, a apresentação dos dados é feita de forma 

pouco amigável ao usuário, dispersa em diversos portais e sistemas e raramente consolidada 

em arquivos de fácil manipulação. Ao longo da realização deste trabalho, foram acumuladas 

informações disponíveis em ao menos sete formatos distintos81, posteriormente consolidados 

em arquivos únicos, em formato de planilhas online82 exportáveis em extensões compatíveis 

com diversos softwares. Os formatos mais comuns eram os arquivos .PDF ou as imagens JPEG, 

que apresentavam meras digitalizações dos documentos físicos tramitados no Executivo e no 

Legislativo, impossibilitando a utilização de softwares de reconhecimento de caracteres (OCR) 

(ver figuras 3 e 4). Há também falhas na individualização das informações, o que fez com que 

em alguns casos fosse necessário pesquisar diários com mais de mil páginas em busca de uma 

informação que se resumia a uma linha. Assim, ainda que a informação estivesse disponível em 

formato digital, o trabalho de compilação dos dados foi majoritariamente analógico. Os 

documentos capturados eram lidos na tela do computador - sem o auxílio de pesquisa por 

palavras-chave, já que os formatos eram de imagem, e não de texto -, as informações mais 

relevantes eram destacadas e posteriormente digitadas no campo específico da planilha online.  

Além disso, os registros são, em vários casos, pouco confiáveis, com dados 

desatualizados, erros flagrantes83 e diversas ocorrências em que a grafia do nome do 

proprietário está incorreta. Há também diversas omissões de informações, que 

impossibilitavam, em uma primeira análise, uma compilação mais precisa acerca da 

propriedade das emissoras de radiodifusão brasileiras. A base de dados sobre a propriedade de 

rádios comunitárias disponibilizada pelo extinto Ministério das Comunicações é um bom 

exemplo destas falhas. O documento publicado na página do ministério na internet tem apenas 

o campo sobre o representante legal da entidade, sem qualquer indicação dos membros da 

diretoria da associação ou fundação para a qual a outorga foi emitida. Além disso, em quase 

40% dos casos, o campo “representante legal” está em branco, dificultando até mesmo a 

obtenção esta informação básica. 

                                                 
81 Os formatos dos arquivos compilados incluíram as extensões de texto (.TXT), HTML, documento do Word 

(.DOC de .DOCX), valores separados por vírgula (.CSV), planilhas do Excel (.XLS e .XLSX), portable 

document format (.PDF), imagens JPEG (.JPG) e imagens PNG (.PNG).  
82 Todos os dados armazenados foram compilados em planilhas armazenadas no Google Drive 

(drive.google.com) 
83 Tais como incorreções na modalidade da outorga, no nome da entidade ou até mesmo na grafia da localidade 

na qual seria instalada a rádio. 
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Foi necessário, também, enfrentar um alto grau de segredismo burocrático, que fez com 

que, muitas vezes, a Lei de Acesso à Informação84 parecesse letra morta. Com vistas a suprir 

as lacunas de informações existentes nos documentos disponibilizados pelo Poder Público, 

fizemos 158 pedidos de acesso à informação por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão (e-SIC) no período de 15/12/2015 a 1º/6/2016, nos quais solicitamos 

informações acerca da composição do quadro diretivo de 571 entidades prestadoras do serviço 

de radiodifusão comunitária. Dos 51 primeiros pedidos, apresentados até o dia 13 de abril de 

2016, 50 foram respondidos, possibilitando assim o acesso aos dados sobre a diretoria de 66 

entidades prestadoras dos serviços de radiodifusão comunitária. Porém, literalmente da noite 

para o dia, o extinto Ministério das Comunicações passou a considerar desarrazoados os 

pedidos de informação sobre a composição dessas diretorias. Todos os 107 pedidos restantes 

foram negados, impossibilitando assim o acesso a informações sobre a composição da diretoria 

de 505 entidades autorizadas a prestar os serviços de radiodifusão comunitária. 

E foi justamente o primeiro pedido – o único negado dentre os primeiros 51 pedidos de 

acesso à informação apresentados - o mais paradigmático. Em 15 de dezembro de 2015, 

buscamos o caminho mais fácil e solicitamos ao extinto Ministério das Comunicações uma 

listagem que contivesse não apenas o nome do representante legal, mas os de todos os membros 

das diretorias das entidades autorizadas a prestar os serviços de radiodifusão comunitária85. 

Havia pouca esperança de se obter a tal lista, pois em contatos informais anteriores já nos havia 

sido informado que o ministério não dispunha dessa informação em um banco de dados 

consolidado. Em 28 de dezembro do mesmo ano, veio a recusa oficial de prestação das 

informações. Em um breve texto, o extinto Ministério das Comunicações afirmava que o pedido 

era inviável, devido ao extenso número de rádios autorizadas. Também afirmava que o pedido 

era “desproporcional ou desarrazoado”, exigindo trabalhos adicionais de análise, interpretação 

ou consolidação de dados e informações.  

Ou seja: o Poder Público admitiu, de maneira pública e registrada, que não dispõe de 

um banco de dados organizado e consolidado acerca da composição das diretorias de entidades 

detentoras de outorgas de radiodifusão comunitária. Esta não é uma confissão trivial – na 

verdade, significa o mesmo que admitir, em um documento oficial, que o Poder Público não 

                                                 
84 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula 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; altera a Lei no 8.112, de 11 

de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991; e dá outras providências.  
85 Pedido de informação protocolado sob o número 53850.001733/2015-10 em 15 de dezembro de 2015. 
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tem as informações suficientes para fazer cumprir a Lei que ele mesmo promulgou. Isso porque 

o parágrafo único do art. 10 da Lei nº 9.612, de 199886, estabelece que um integrante de uma 

entidade autorizada a prestar os serviços de radiodifusão comunitária não pode participar de 

outra entidade detentora de outorga para exploração de serviço de distribuição de sinais de 

televisão (TV por assinatura) ou de qualquer serviço de radiodifusão – incluindo, portanto, outra 

entidade de radiodifusão comunitária. Mas se não existe um banco de dados consolidado sobre 

a composição das diretorias de radiodifusão comunitária, o Poder Público, ao outorgar novas 

autorizações de radiodifusão comunitária, não tem as condições necessárias para checar se 

algum dos membros da diretoria dessa nova rádio já faz parte da diretoria de uma outra entidade 

de radiodifusão comunitária. Esta checagem é essencial para a legalidade da outorga, já que um 

membro de uma diretoria de rádio comunitária não pode participar da diretoria de uma nova 

entidade outorgada para a prestação do mesmo serviço. 

Frente à indisponibilidade de uma lista consolidada com informações acerca dos 

membros das diretorias das rádios comunitárias outorgadas no País, a solução foi construirmos 

nós mesmos essa base de dados, a partir das informações dispersas nos diversos órgãos dos 

poderes Executivo e Legislativo. Para atingir o objetivo principal desta tese - avaliar a 

influência da propriedade de rádios no resultado das eleições municipais – era essencial dispor 

de uma base de dados muito mais robusta e fidedigna do que as atualmente disponíveis. Estudos 

anteriores, em sua maioria, incluindo o de Boas e Hidalgo (2011), se baseiam essencialmente 

nos dados sobre propriedade de rádios ofertados pelo extinto Ministério das Comunicações. 

Como já destacamos anteriormente, essa base, além de incompleta, apresenta uma metodologia 

de compilação dos dados que restringe bastante um rastreamento mais abrangente e eficaz da 

propriedade dessas rádios.  

É no caso das rádios comunitárias – justamente a modalidade de radiodifusão com maior 

número de estações em funcionamento no País – que estão presentes as maiores falhas. O 

extinto Ministério das Comunicações disponibilizava, em seu sítio, uma lista contendo 

informações sobre todas as rádios comunitárias então autorizadas a operar no País. Não havia 

um campo sobre propriedade, tão somente a indicação de um nome para cada rádio, o de seu 

representante legal. Este representante não necessariamente faz parte do corpo diretivo da 

associação ou fundação à qual foi outorgada a autorização de operação. Além disso, os dados 

são, em muitos casos, incompletos. Dentre as 4.641 rádios listadas pelo Ministério em junho de 

                                                 
86 Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras 

providências. 
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2015, apenas para 2.824 (60,85%) havia indicação do nome do representante legal. Ou seja, 

caso utilizássemos somente os dados fornecidos pelo Executivo, em 1.817 casos (39,15%) não 

teríamos qualquer informação sobre propriedade – nem mesmo o nome do representante legal 

dessas rádios.  

Desse modo, a construção de uma base de dados própria, que pudesse suprir as falhas 

da base oficial disponibilizada pelo extinto Ministério das Comunicações, foi uma estratégia 

necessária para ampliar a abrangência e a acurácia da detecção de vínculos de propriedade nas 

rádios locais – apesar das muitas dificuldades encontradas ao longo do caminho. Trata-se de 

um método trabalhoso – considerado até mesmo inviável pelo extinto Ministério das 

Comunicações -, já que a construção de um banco de dados dessa monta exige a observação 

dos processos de outorga de cada uma dessas 4.641 rádios comunitárias integrantes da amostra, 

em busca da composição do quadro diretivo das entidades às quais as rádios pertencem.  

Contudo, um elemento viabilizou esta missão: a completa digitalização dos processos 

de outorga dessas emissoras em sua tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

Por força da Constituição de 1988, todas as outorgas de radiodifusão, incluindo as de rádios 

comunitárias, devem ser apreciadas pelo Congresso Nacional para que se tornem válidas87. E 

em 2007, o Ato Normativo nº 1, de 2007, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 

e Informática da Câmara dos Deputados (CCTCI) determinou que um sistema de informações 

sobre a tramitação de processos de outorga de radiodifusão fosse construído, tornando o acesso 

aos documentos referentes a esses processos mais simples88. Do mesmo modo, o Senado 

Federal, com o Ato da Mesa nº 1, de 2009, instituiu uma política de gestão eletrônica do 

processo legislativo, que visa garantir acesso integral, em formato eletrônico, aos documentos 

e registros do Processo Legislativo89. Hoje, por meio dos sistemas de informação da Câmara e 

do Senado, é possível verificar, um a um, todos os processos de outorga e de renovação de 

outorga de radiodifusão (TVRs) que lá tramitaram, incluindo os de radiodifusão comunitária. 

                                                 
87 Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, 

público e estatal.  

(...) 

§ 3o O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na 

forma dos parágrafos anteriores.  
88 Art. 8o O presidente da Comissão providenciará junto à administração da Câmara dos Deputados os meios 

para a criação e manutenção de sistema público de informações que permita acesso facilitado a dados sobre 

processos de apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão, permissão ou autorização submetidos à 

apreciação da Câmara dos Deputados.  
89 Art. 1o Fica instituída a Política de Gestão do Processo Legislativo Eletrônico, com o objetivo de promover o 

uso intensivo e continuamente atualizado das tecnologias da informação para: 

I – garantir acesso integral, em formato eletrônico, aos documentos e registros no Processo Legislativo, em 

tempo devido e em caráter permanente. 
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As figuras 3 e 4 mostram fac-símiles de dois processos de outorga obtidos durante a sua 

tramitação na Câmara e no Senado, respectivamente, e que permitem a obtenção de dados 

acerca dos membros das diretorias das rádios comunitárias outorgadas por meio desses 

processos. 
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Figura 3 -  Fac-símile de documento integrante do processo de outorga de autorização 

de radiodifusão comunitária concedida à Associação Comunitária dos Moradores de Alvorada 

de Minas (ACOMAM), de Alvorada de Minas – MG. O documento foi obtido por meio do 

acesso ao inteiro teor do TVR nº 577, de 2013, no site da Câmara dos Deputados na Internet. 

 

Fonte: Câmara dos Deputados 
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Figura 4 - Fac-símile de documento integrante do processo de outorga de autorização 

de radiodifusão comunitária concedida à Associação Comunitária de Radiodifusão de Ibirapuã, 

de Ibirapuã - BA. O documento foi obtido por meio do acesso à edição do Diário do Senado 

Federal de 17 de agosto de 2006 (Ano LXI, nº 142), no site do Senado Federal na Internet. 

 

 

Fonte: Senado Federal 
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Com o acesso às informações geradas ao longo da tramitação dos processos de outorga 

na Câmara e no Senado, aliado a alguns dados adicionais obtidos no extinto Ministério das 

Comunicações por meio da Lei de Acesso à Informação, foi possível obter referências 

completas acerca do quadro diretivo de 3.746 das 4.641 (80,72%) rádios comunitárias 

existentes até o momento da conclusão desta fase da pesquisa. Para outras 637 rádios (13,73%), 

foi possível obter apenas o nome do representante legal da entidade. E em 258 casos (5,56%) 

não havia nenhuma informação disponível acerca de membros da diretoria ou de representantes 

legais. Com esta atividade de coleta de informações, foi possível construir um abrangente banco 

de dados, que conta com 22.895 nomes de membros da diretoria e/ou representantes legais de 

rádios comunitárias.  

Por sua vez, a construção do banco de dados dos proprietários de rádios comercias e 

educativas é mais simples, com informações estruturadas e disponíveis no site da Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel). Por meio do Sistema de Acompanhamento de 

Controle Societário (SIACCO), disponibilizado pela agência para consulta pública, foi possível 

construir um banco de dados com os nomes dos proprietários de todas as 3.209 emissoras 

comerciais e educativas em FM existentes até o momento da conclusão desta etapa da pesquisa. 

Ao todo, o banco de dados de proprietários de emissoras em FM comerciais e educativas que 

utilizamos conta com 6.407 nomes.  

Outra base de dados construída para a elaboração da tese contém os nomes de todos os 

candidatos que concorreram nas eleições municipais de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. As 

listagens brutas para cada estado, em formato TXT com separação por vírgulas e indicação de 

votação obtida para cada candidato e em cada pleito, foram acessadas e baixadas do Repositório 

de Dados Eleitorais, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet, no 

endereço http://www.tse.gov.br, nos dias 16 e 17 de agosto de 2016 e em 23 de dezembro do 

mesmo ano. Para a nossa pesquisa, importamos esses dados, os convertemos em planilhas de 

Excel e os organizamos da maneira mais conveniente.  

Os bancos de dados sobre a propriedade de emissoras de rádio integrantes desta tese são 

abrangentes e apresentam alto grau de confiabilidade, mas a natureza das informações obtidas 

impossibilita uma acurácia de 100% para todos os nomes de proprietários nele incluídos. As 

referências sobre a propriedade de emissoras de radiodifusão são, inicialmente, inseridas nos 

processos de outorga dessas entidades pelo Poder Executivo – para ser mais específico, 

anteriormente essa atividade era realizada pelo extinto Ministério das Comunicações e, 

atualmente, é efetuada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC). Posteriormente, após a aprovação do processo no Executivo, as informações são 

http://www.tse.gov.br/
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repassadas à Câmara dos Deputados, por meio da remessa do processo para avaliação pelo 

Congresso Nacional, nos termos do § 3o do art. 223 da Constituição Federal. Na Câmara, as 

informações são copiadas e passam a fazer parte de um TVR – sigla que designa os atos de 

concessão e renovação de concessões de emissoras de rádio e televisão na Casa. Uma vez 

aprovado na Câmara, o processo é enviado ao Senado Federal, para nova análise. Nestas 

transferências, cópias e recomposições do processo, pode haver perda ou modificação de 

conteúdo, incluindo omissões ou incorreções nos dados referentes aos proprietários.  

Outro problema é a ausência de informações de identificação adicionais aos nomes dos 

proprietários. Casos como o demonstrado na figura 3, nos quais, além do nome dos 

proprietários, constam também os números de seus Cadastros de Pessoas Físicas (CPF), são 

raros nas outorgas de radiodifusão comunitária, compondo menos de 5% do total de 

documentos analisados ao longo da elaboração do nosso banco de dados. Em mais de 95% dos 

documentos aos quais tivemos acesso, o modelo de apresentação dos dados é similar ao da 

figura 4, no qual constam apenas os nomes completos dos membros da diretoria das emissoras 

de radiodifusão comunitária. Já no caso das emissoras comerciais ou educativas, informações 

sobre o CPF dos proprietários das empresas ou dos membros das fundações detentoras das 

outorgas estavam disponíveis em 224 dos 245 casos integrantes da amostra (91,43%). Assim, 

optamos por, na nossa base de dados, utilizar somente as informações sobre o nome dos 

integrantes das diretorias das associações, para as observações de rádios comunitárias. Já para 

as observações de rádios comercias ou educativas, criamos um campo específico para o número 

do CPF do proprietário, permitindo assim uma dupla checagem dos casos de coincidência entre 

proprietários e candidatos a prefeito nos pleitos municipais.    

 

4.3. Metodologia e resultados – dados gerais 

Uma vez montados esses bancos de dados, realizamos um cruzamento das informações 

sobre candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeito nas eleições de 2000, 2004, 2008, 2012 e 

2016 com os nomes dos proprietários de rádios comunitárias, de FMs comerciais e de FMs 

educativas. Este cruzamento foi realizado por meio de três mecanismos. Inicialmente, 

utilizamos as ferramentas de procura por valores repetidos do Google Drive90, onde estão 

armazenados online todos os dados brutos utilizados na confecção desta pesquisa. 

Posteriormente, uma cópia das planilhas foi armazenada em computador, no formato Excel, e 

                                                 
90 drive.google.com 
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um novo cruzamento foi realizado, desta vez de maneira off-line. Em ambas as etapas, 

utilizamos mecanismos de procura por correspondências exatas de nomes de proprietários de 

emissoras de radiodifusão e de candidatos que concorreram nas eleições municipais integrantes 

da amostra.  

Finalmente, fizemos o upload das planilhas em Excel para o sistema Watson, da IBM91. 

O Watson é um sistema de programação cognitiva, que permite aos desenvolvedores a criação 

de programas, sistemas e aplicações no sistema em nuvem da IBM. No Watson, desenvolvemos 

algumas APIs92 para o cruzamento e análise dos dados brutos que havíamos coletados. A 

primeira API a ser desenvolvida foi a de cruzamento entre as bases de dados de nomes de 

proprietários de emissoras de rádio local e de candidatos que concorreram em eleições 

municipais realizadas no período estudado. Mas, ao contrário da pesquisa que executamos no 

Google Drive e nas planilhas Excel, o cruzamento realizado no Watson foi calibrado de maneira 

cognitiva, de modo a buscar não apenas nomes coincidentes, mas também outros que, embora 

apresentassem grafia distinta, fossem muito semelhantes. A API do Watson foi bastante útil 

para detectar alguns casos em que, apesar da grafia divergente dos nomes nas distintas bases de 

dados, havia um efetivo caso de radiodifusor candidato em eleições municipais. Os casos de 

grafia divergente, contudo, foram poucos, com divergência mínima, fruto em sua maior parte 

de erros pontuais de digitação, especialmente nos nomes e sobrenomes mais incomuns no 

Brasil, ou de diferenças de acentuação.  

Depois da etapa de cruzamento de dados por meios desses softwares, realizamos uma 

revisão manual de todos os casos positivos detectados. Nesta fase, selecionamos apenas as 

ocorrências em que, além da coincidência de nomes, havia compatibilidade geográfica entre a 

área de abrangência da rádio e o município no qual o candidato-radiodifusor se candidatou. 

Eliminamos, adicionalmente, os casos em que o cruzamento cognitivo de dados realizado pelo 

Watson havia falhado, nos quais havia falso positivo para nomes similares, porém de pessoas 

distintas. Concluídas essas etapas, surgiu uma primeira lista, da qual constam todas as 

observações nas quais proprietários de rádios locais concorreram em alguma das eleições 

municipais selecionadas a um cargo de nível municipal. No caso das rádios comunitárias, foram 

detectadas 7.884 candidaturas registradas de diretores dessas entidades nas eleições do período 

estudado, divididas da seguinte forma: 1.665 em 2000, 1.872 em 2004, 1.676 em 2008, 1.521 

em 2012 e 1.150 em 2016. Já para as rádios FMs comerciais ou educativas, foram 791 

                                                 
91 www.ibm.com/watson 
92 Aplication Program Interface (Interface de Programação de Aplicativos) – conjunto de rotinas e padrões de 

programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na Web. 
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candidaturas no período: 179 em 2000, 201 em 2004, 157 em 2008, 146 em 2012 e 108 em 

2016. Ou seja: no total, foi possível detectar 8.675 candidaturas de membros ou sócios de rádios 

locais no período estudado. O predomínio, nesses números totais, é de candidatos membros de 

diretorias de rádios comunitárias, que representam 90,88% do total de candidatos-

radiodifusores detectados. Esse predomínio se repete quando isolamos apenas os candidatos ao 

cargo de prefeito, porém de maneira mais discreta. Ao todo, detectamos 1.451 casos de 

membros de diretorias de rádios comunitárias, sócios de emissoras comerciais ou integrantes 

de fundações prestadoras do serviço de radiodifusão educativa que registraram candidatura ao 

posto máximo do Executivo municipal em ao menos uma eleição nos anos de 2000, 2004, 2008, 

2012 e 2016. Em 1.127 casos (77,67%), o candidato era membro da direção de rádios 

comunitárias, contra 324 casos (22,33%) em que sócios ou integrantes de fundações 

exploradoras do serviço de rádio em FM comercial ou educativa foram candidatos a prefeito. 

As tabelas 7 e 8 mostram como se deu a divisão dessas candidaturas entre os cargos aos quais 

esses indivíduos concorreram: 

 

Tabela 7 - Candidatos-radiodifusores por cargo  

Cargo/Ano 2000 2004 2008 2012 2016 Total 

Vereador 1567 1640 1376 1209 878 6570 

Vice-prefeito 093 177 160 156 161 654 

Prefeito 277 356 297 302 219 1451 

       

Total 1844 2073 1833 1667 1258 8675 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos. 

 

Tabela 8 - Candidatos-radiodifusores (todos os cargos) por modalidade de serviço de 

radiodifusão 

Tipo/Ano 2000 2004 2008 2012 2016 Total 

Comercial / Educativa 179 201 157 146 108 791 

Comunitária 1665 1872 1676 1521 1150 7884 

       

Total 1864 2073 1833 1667 1528 8675 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos 

 

 

                                                 
93 A base de dados das eleições de 2000 fornecida pelo TSE não disponibilizou informações sobre os nomes dos 

candidatos a vice-prefeito. 
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Tabela 9 - Candidatos-radiodifusores ao cargo de prefeito 

Tipo/Ano 2000 2004 2008 2012 2016 Total 

Comercial / Educativa 85 99 63 56 21 324 

Comunitária 192 257 234 246 198 1127 

       

Total 277 356 297 302 219 1451 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos 

 

Há de se ressaltar, contudo, que estes números podem estar de alguma maneira 

contaminados pela presença de homônimos, no caso dos membros de associações detentoras de 

outorgas de rádios comunitárias. Nesse grupo, o cruzamento foi realizado exclusivamente 

levando-se em conta o nome dos proprietários de emissoras de rádio local e os nomes dos 

candidatos que concorreram nas eleições municipais de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. 

Acreditamos, contudo, que a prevalência de homônimos foi minimizada pelo fato de os 

cruzamentos terem sido realizados cidade a cidade – os nomes dos proprietários de emissoras 

de radiodifusão eram cruzados com os nomes dos candidatos que concorreram exclusivamente 

em eleições realizadas na cidade para a qual a outorga deste proprietário foi concedida. Mas é 

possível que alguns homônimos constem como casos de falso-positivo para a propriedade de 

emissoras de radiodifusão comunitária por indivíduos que concorreram nas eleições integrantes 

da amostra que analisamos. Esta possibilidade é particularmente maior nos estados em que há 

um grande número de pessoas que compartilham de nomes iguais ou muito similares. Por 

exemplo, no Maranhão, no período de 2000 a 2016, 1.061 pessoas registraram candidaturas a 

prefeito ou a vereador sob o nome de “José Ribamar”. No mesmo período, no Piauí, foram 588 

candidatos a cargos municipais identificados como “Francisco das Chagas”.  

Mas, feitas tais ressalvas, podemos ressaltar que em uma subamostra formada por 88 

casos de candidatos-radiodifusores comunitários nos quais os registros permitiam uma segunda 

checagem, por meio do número do CPF desses indivíduos, o índice de confirmação foi de 

100%, sem nenhum caso de homônimo detectado. De maneira similar, nos 224 casos de 

candidatos-radiodifusores comerciais ou educativos para os quais havia dados sobre o CPF, 

houve a confirmação da identidade em segunda checagem em 222 deles (99,11%). E nos dois 

únicos casos em que não houve confirmação por meio do CPF, pudemos identificar que a não 

confirmação ocorreu devido a uma transferência de propriedade ocorrida ao longo da 
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elaboração dos trabalhos, não ensejando assim a necessidade de exclusão dessas observações 

da amostra. Desse modo, podemos inferir que, ainda que possivelmente existente, a 

interferência de homônimos é desprezível, não impactando os resultados obtidos nesta pesquisa.   

Portanto, pode-se afirmar que os dados indicam uma grande prevalência de integrantes 

de diretorias de rádios entre os candidatos nas eleições analisadas. Porém, neste estágio, tais 

dados são de pouca utilidade para a avaliação dos eventuais impactos eleitorais. Tendo em vista 

que a radiodifusão comunitária foi regulamentada em 1998, com as primeiras outorgas sendo 

liberadas apenas no ano seguinte, o período estudado coincide exatamente com o momento 

histórico de intensa expansão de novas outorgas de rádios locais. O gráfico 2 indica o número 

de novas outorgas de radiodifusão comunitária ano a ano, entre 3 de agosto de 1999 – data da 

primeira outorga – e 26 de junho de 2015 – data da última outorga de rádio das emissoras 

integrantes da amostra avaliada nesta tese.  

 

Gráfico 2 - Outorgas de radiodifusão comunitária, classificadas por data da publicação 

da portaria de autorização. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTI). Para o ano de 2015, foram contabilizadas as outorgas realizadas até 26 de junho. 

 

Em diversos casos, portanto, a ordem dos fatores é inversa à que estamos a estudar: 

houve primeiro a candidatura para, apenas após as eleições, acontecer a outorga da rádio para 

o candidato observado. Assim, foi necessário inicialmente filtrar somente os casos em que a 

candidatura do proprietário de uma emissora de rádio se deu em uma eleição posterior à 
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efetivação da outorga do seu meio de comunicação. Dessa vez, a dificuldade de acesso à 

informação relativa à data da expedição da primeira outorga se deu de forma inversa à que 

encontramos para a avaliação do quadro de proprietários das emissoras de rádio. Para as rádios 

comunitárias, cujas informações sobre integrantes de suas diretorias não estão disponíveis para 

acesso público no Poder Executivo, sendo disponibilizadas de maneira não consolidada pelo 

Poder Legislativo, a obtenção da data de outorga de cada emissora do País é bastante simples. 

Está disponível na página do MCTIC na internet, em arquivos de diversos formatos, a listagem 

com todas as emissoras comunitárias autorizadas a funcionar no País, com indicação da data 

em que foi publicada a portaria de autorização no Diário Oficial da União (DOU). Já para as 

emissoras comerciais e educativas, ocorre o inverso – enquanto as informações sobre os seus 

quadros societários estão disponíveis online, em planilhas de fácil manipulação, os dados sobre 

as datas de liberação da primeira outorga são publicados na página da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) em um sistema com interface pouco amigável, que impossibilita a 

produção de arquivos com dados consolidados. Assim, para a determinação da data da primeira 

outorga dessas emissoras, foi necessário acessar esse sistema da Anatel diversas vezes, para 

buscar as informações desejadas para cada rádio integrante da amostra94. 

Mas, mesmo antes de se obter a informação sobre as datas das outorgas das emissoras 

integrantes da amostra, já era possível inferir que todas haviam sido realizadas até 22 de junho 

de 2015 – mês em que foi gerada a lista de todas as emissoras de rádio existentes até então, 

utilizadas para a elaboração desta tese. Portanto, de posse desses dados, foi possível garantir 

que, nas eleições de 2016, todos os candidatos integrantes de diretorias de rádios comerciais, 

educativas ou comunitárias já detinham previamente a outorga. Assim, iniciamos nossas 

análises com os testes relativos à hipótese de que a propriedade de rádios locais é um elemento 

que amplia o capital eleitoral do seu proprietário, para as eleições daquele ano. Essa análise, 

além de prover as informações mais recentes acerca do fenômeno estudado nessa tese, serviu 

como um ensaio para um primeiro teste da validade de algumas das nossas hipóteses, em um 

grupo mais restrito.  

 Se correta tal hipótese, poderíamos observar no pleito de 2016, a exemplo do que já 

constataram Boas e Hidalgo (2011) em pleitos anteriores, um maior sucesso eleitoral de 

candidatos membros da diretoria de rádios comunitárias. Relembrando, Boas e Hidalgo, 

utilizando-se de uma base de dados mais restrita, que incluía somente pouco mais de 2.500 

representantes legais de emissoras comunitárias, haviam chegado à conclusão de que esses 

                                                 
94 Sistema de Controle de Radiodifusão (SRD) da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
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indivíduos detentores de outorgas de rádio comunitária têm 28% mais chance de se elegerem 

em pleitos municipais do que os não detentores, além de obterem uma média de votos 

proporcionais 17% maior do que a daqueles que não possuem uma outorga de radiodifusão 

comunitária. 

Assim, inicialmente reproduzimos essa metodologia, avaliando o sucesso dos 

candidatos-radiodifusores comunitários que concorreram ao cargo de prefeito nas eleições 

municipais de 2016 – contando agora, contudo, com uma base de dados bem mais ampla do 

que a utilizada por Taylor Boas e Daniel Hidalgo, que utilizava apenas os nomes dos 

representantes legais de rádios comunitárias. Ao realizarmos o cruzamento da nossa base de 

dados – composta por mais de 23 mil nomes de membros de diretorias de rádios comunitárias 

- com a lista de candidatos a prefeito no pleito de 2016, encontramos 198 nomes coincidentes. 

Após a exclusão dos indivíduos que tiveram suas candidaturas indeferidas, restaram 182 casos 

selecionados. Desses, 76 foram eleitos (41,76%). Na população em geral, de acordo com dados 

oficiais do TSE referentes ao primeiro turno, havia 16.568 candidatos aptos, que disputavam 

5.568 vagas de prefeitos. Portanto, a taxa de sucesso, na população em geral, foi de 33,61% 

Isso significa, em princípio, que o fato de pertencer à diretoria de uma rádio comunitária 

aumenta a chance de um indivíduo se eleger prefeito, caso se candidate, em 24,25%. Além 

disso, a votação proporcional média entre os candidatos a prefeito detentores de outorgas de 

radiodifusão comunitária em 2016, em turno único ou no primeiro turno, foi de 40,73%, ante 

33,67% da população em geral. Isso significa que a posse de uma outorga desse tipo aumentou 

a votação proporcional desses indivíduos em 20,97%. A tabela 10 traz um resumo dos 

resultados obtidos nessa etapa da pesquisa, categorizados por estado, com indicação da taxa de 

sucesso dos candidatos membros de diretorias de rádios comunitárias nas eleições de 2016.  
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Tabela 10 - Taxa de sucesso de candidatos-radiodifusores a prefeito, membros de 

diretorias de emissoras de radiodifusão comunitária, nas eleições municipais de 2016 (por 

estado). 

 
Eleitos Não eleitos Total de candidatos Taxa de sucesso 

AL 1 2 3 33,33% 

BA 6 4 10 60,00% 

CE 0 6 6 0,00% 

ES 3 2 5 60,00% 

GO 9 3 12 75,00% 

MA 2 4 6 33,33% 

MG 17 20 37 45,95% 

MS 0 2 2 0,00% 

MT 1 3 4 25,00% 

PA 0 2 2 0,00% 

PB 0 3 3 0,00% 

PE 3 5 8 37,50% 

PI 1 1 2 50,00% 

PR 13 21 34 38,24% 

RJ 0 1 1 0,00% 

RN 2 2 4 50,00% 

RS 4 4 8 50,00% 

SC 3 6 9 33,33% 

SP 10 13 23 43,48% 

TO 1 2 3 33,33% 

     
BRASIL 76 106 182 41,76% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Em seguida, utilizamos a mesma metodologia para avaliar o sucesso dos candidatos 

detentores de outorgas de rádio em FM nas modalidades comercial ou educativa ao cargo de 

prefeito nas eleições municipais de 2016. Tendo por base a lista das candidaturas registradas, 

foi possível localizar 38 nomes coincidentes. Após a exclusão de quatro casos de candidaturas 

indeferidas, restaram 34 casos selecionados. Para os detentores de outorgas de rádios FM, a 

taxa de sucesso foi ainda maior, quando comparada a de candidatos membros de rádios 

comunitárias: dos 34 candidatos, 18 se elegeram (52,94%). Portanto, o fato de ser sócio de uma 

rádio comercial ou membro de uma fundação detentora de uma outorga de rádio educativa 

amplia, em princípio, em 57,51% a chance de um candidato se eleger prefeito. Levando-se em 

conta que a votação proporcional média, entre proprietários de emissoras em FM, foi de 
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44,95%, contra a média geral de 33,67%, pode-se afirmar também que deter uma outorga desse 

tipo aumenta a votação proporcional do candidato em 31,32%. A tabela 11 traz os resultados 

obtidos para a avaliação do sucesso de candidatos a prefeito detentores de outorgas de rádio 

FM comercial ou educativa, categorizados por estado. 

   

Tabela 11 - Taxa de sucesso de candidatos-radiodifusores a prefeito, sócios de rádios 

locais comerciais ou membros de fundações detentoras de outorgas de rádio educativa local, 

nas eleições municipais de 2016 (por estado). 

 
Eleitos Não eleitos Total de candidatos Taxa de sucesso 

AM 0 1 1 0,00% 

BA 2 4 6 33,33% 

CE 1 0 1 100,00% 

ES 0 1 1 0,00% 

MG 7 2 9 77,77% 

MS 1 0 1 100,00% 

PA 1 1 2 50,00% 

PB 0 3 3 0,00% 

PE 1 0 1 100,00% 

RN 0 1 1 0,00% 

RS 1 1 2 50,00% 

SC 2 1 3 66,66% 

SP 2 1 3 66,66% 

     
BRASIL 18 16 34 52,94% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Concluídos os dados para rádios comunitárias, comerciais e educativas e somando os 

resultados obtidos para cada categoria, chegamos ao resultado final, que engloba o desempenho 

eleitoral de todos os candidatos a prefeito em 2016 detentores de outorgas de rádios locais, em 

quaisquer das modalidades existentes. Fazem parte deste grupo 216 candidatos: 30 sócios de 

emissoras comerciais, quatro membros de fundações detentoras de outorgas educativas e 182 

membros de diretorias de entidades prestadoras do serviço de radiodifusão comunitária. Deste 

grupo, 94 foram eleitos, uma taxa de sucesso de 43,52%. Deste modo, pode-se concluir que os 

candidatos a prefeito que detêm uma outorga de rádio local têm uma ampliação de 29,49% nas 

chances de se elegerem, quando comparados à média geral. Além disso, a votação média 

proporcional, para os integrantes desta amostra, é de 41,40%, ante 33,67% de média entre todos 
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os candidatos a prefeito do pleito de 2016. Portanto, a posse de uma outorga de rádio local 

ampliou a votação proporcional dos candidatos integrantes da amostra, em média, em 22,96%. 

As tabelas 12 e 13 trazem os resultados gerais, referentes à avaliação do sucesso de candidatos 

a prefeito detentores de outorgas de rádio local em quaisquer modalidades, categorizados por 

estado e por região. 

 

Tabela 12 - Taxa de sucesso de candidatos-radiodifusores a prefeito, em todas as 

modalidades de serviços de radiodifusão local, nas eleições municipais de 2016 (por estado). 

 
Eleitos Não eleitos Total de candidatos Taxa de sucesso 

AL 1 2 3 33,33% 

AM 0 1 1 0,00% 

BA 8 8 16 50,00% 

CE 1 6 7 14,29% 

ES 3 3 6 50,00% 

GO 9 3 12 75,00% 

MA 2 4 6 33,33% 

MG 24 22 46 52,17% 

MS 1 2 3 33,33% 

MT 1 3 4 25,00% 

PA 1 3 4 25,00% 

PB 0 6 6 0,00% 

PE 4 5 9 44,44% 

PI 1 1 2 50,00% 

PR 13 21 34 38,24% 

RJ 0 1 1 0,00% 

RN 2 3 5 40,00% 

RS 5 5 10 50,00% 

SC 5 7 12 41,66% 

SP 12 14 26 46,15% 

TO 1 2 3 33,33% 

     
BRASIL 94 122 216 43,52% 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 13 - Taxa de sucesso de candidatos-radiodifusores a prefeito, em todas as 

modalidades de serviços de radiodifusão local, nas eleições municipais de 2016 (por região). 

 
Eleitos Não eleitos Total de candidatos Taxa de sucesso 

C. OESTE 11 8 19 57,89% 

NORDESTE 19 35 54 35,19% 

NORTE 2 6 8 25,00% 

SUDESTE 39 40 79 49,37% 

SUL 23 33 56 41,07% 

     
TOTAL 94 122 216 43,52% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Contudo, os dados relativos à eleição de 2016 não são capazes de contrapor uma 

hipótese alternativa não apenas viável, mas, conforme demonstraremos adiante, confirmada por 

meio de dados empíricos. Trata-se da constatação de que não estamos diante somente da 

obtenção de uma vantagem eleitoral por meio de uma outorga pública de radiodifusão. 

Fenômeno em sentido oposto – a obtenção dessa outorga por indivíduos que já detinham 

anteriormente um maior capital eleitoral e que, portanto, naturalmente já teriam um 

desempenho eleitoral acima da média – também é um fenômeno constatável. Boas e Hidalgo 

(2011), ao se depararem com o problema, também ressaltaram a existência deste fator de 

endogeneidade importante: 

 

Identifying the causal effect of community radio control on a politician’s electoral 

prospects presents more challenges than identifying the effect of incumbency on an 

application’s chances of approval or rejection. Unlike electoral victories, the 

awarding of radio licenses is not a deterministic function of some continuous 

covariate such as vote margin, so we cannot identify a group of radio applicants for 

whom license acquisition can be considered “as if” random. Rather, federal 

regulators award community radio licenses according to both technical and political 

criteria, including an applicant’s incumbency status […] (BOAS e HIDALGO, 2011, 

p. 877-878) 

 

Não seria a obtenção de uma outorga de rádio que levaria a uma ampliação do capital 

político, mas exatamente o oposto: quem detém maior capital político consegue influenciar, por 

diversas maneiras, a burocracia, obtendo maior sucesso na aprovação de processos de outorga 

de rádio. É exatamente esta a conclusão à qual também chegamos no capítulo 5 desta tese. Além 

disso, os dados eleitorais que apresentamos adiante mostram que o desempenho eleitoral de 
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detentores de outorgas de rádio já era consideravelmente superior ao da média dos seus 

concorrentes, mesmo antes da obtenção da outorga. Frente a este problema de endogeneidade, 

algumas outras estratégias foram adotadas para isolar os efeitos específicos da exploração de 

uma outorga de radiodifusão local sobre o desempenho eleitoral de candidatos-radiodifusores, 

como mostraremos a seguir. 

 

4.4. Metodologia e resultados – impactos no sucesso eleitoral nas eleições de 2000, 2004, 

2008, 2012 e 2016 

Neste trabalho, portanto, optamos não por refutar a hipótese alternativa, e sim por 

mostrar que tanto a hipótese de pesquisa quanto sua hipótese alternativa são verdadeiras, têm 

um alto grau de interdependência e se coadunam em um fenômeno mais amplo: um clientelismo 

político que torna possível direcionar parte das outorgas de radiodifusão a líderes políticos 

locais, que se beneficiam destas outorgas para ampliar ainda mais o seu capital político-

eleitoral. 

Desse modo, tendo em vista que a hipótese alternativa pode ser confirmada – e que de 

fato, em algum grau, candidatos com maior capital político prévio têm maior facilidade para 

obter uma outorga de radiodifusão -, estamos diante de um típico problema de endogeneidade. 

Em econometria, a endogeneidade pode ser descrita como a ocorrência de uma variável 

explanatória que está correlacionada com um termo de erro, gerando assim um problema de 

validade interna. A endogeneidade pode ser resultante de erros de medida, de uma 

autorregressão com erros autocorrelacionados, de causalidade simultânea, de seleções omitidas 

ou de variáveis omitidas (DUNNING, 2012). No caso específico da relação “obtenção de 

outorgas de radiodifusão”  “ampliação do capital eleitoral”, há uma causalidade simultânea, 

um dos tipos mais comuns de vieses de simultaneidade. A causalidade simultânea ocorre 

sempre que duas variáveis em cada lado da equação se influenciam mutuamente e ao mesmo 

tempo. Desse modo, também poderíamos afirmar que a relação “capital eleitoral ampliado”  

“obtenção de outorgas de radiodifusão” também é verdadeira, potencialmente gerando um 

problema de validade interna.     
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Figura 5 - Representação esquemática dos casos de causalidade, de causalidade reversa 

e de simultaneidade 

 

Causalidade 

X        →        Y 

 

Causalidade reversa 

X        ←        Y    

 

Simultaneidade 

X        ↔        Y 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Mas, se a realidade se mostra complexa – com relações de causa e efeito que não se 

restringem a uma única direção -, uma pretensão da ciência é observar alguns de seus pontos 

específicos mais detalhadamente para, desta visão mais restrita, extrair alguns elementos que 

ajudem a melhor compreender a realidade. Assim, com vistas a minimizar a interferência da 

hipótese alternativa sobre os resultados obtidos nesta seção da pesquisa, buscamos ampliar o 

universo de casos estudados. De posse de mais dados, é possível vasculhar com mais precisão 

as informações relativas ao desempenho eleitoral dos proprietários de emissoras de rádio local, 

avaliando não mais uma eleição isolada, mas um conjunto de eleições realizadas em um longo 

período, ao mesmo tempo em que contrastamos tais dados com informações sobre os hábitos 

de consumo de conteúdos radiofônicos. Assim, ainda que existam problemas relacionados à 

endogenia, é possível estabelecer com maior precisão as forças desses vetores para cada lado 

da relação.  

Uma vez consolidadas as datas de obtenção das outorgas de funcionamento das rádios 

integrantes da amostra, foi possível avaliar com exatidão os casos em que a candidatura do 

candidato-radiodifusor ao cargo de prefeito se deu em um momento posterior à obtenção da 

outorga. Desse modo, foi possível agregar aos resultados observáveis informações das eleições 

de 2000, 2004, 2008 e 2012. Assim, ao consolidarmos todos os dados dessas eleições, 

juntamente com a de 2016, cujos resultados isolados já discutimos anteriormente, foi possível 
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expandir consideravelmente o número de casos observados, bem como as abrangências 

geográfica e temporal dessas observações.  

Nesta segunda amostra observada, estão elencados o desempenho eleitoral de todos os 

candidatos a prefeito em 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016 detentores de outorgas de rádios locais, 

em todas as modalidades de serviço. Neste grupo, foram incluídas 1.058 observações de 

candidatos-radiodifusores: 224 sócios de emissoras comerciais, 21 membros de fundações 

detentoras de outorgas educativas e 813 membros de diretorias de entidades prestadoras do 

serviço de radiodifusão comunitária. Os dados mostram que, no agregado dessas cinco eleições, 

488 candidatos-radiodifusores foram eleitos, uma taxa de sucesso de 46,12%. Já na população 

em geral, houve 78.317 candidatos para 27.820 vagas de prefeitos. Portanto, para o conjunto 

formado por todos os candidatos a prefeito no período de 2000 a 2016, a taxa de sucesso foi de 

35,52%. Daí, podemos concluir que, no agregado das cinco eleições municipais realizadas no 

período entre 2000 e 2016, a propriedade de uma outorga de radiodifusão local foi um fator que 

ampliou em 30,36% as chances de um candidato-radiodifusor se eleger, quando comparado à 

população em geral. A tabela 14 traz os dados para cada uma das eleições estudadas, com a 

comparação da taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores e dos candidatos em geral: 

 

Tabela 14 - Taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores e dos candidatos não 

radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. 

Ano Não radiodifusores Radiodifusores Resultados 

Eleitos Candidatos Sucesso Eleitos Candidatos Sucesso Dif. Efeito 

2000 5525 14953 36,95% 34 82 41,46% 4,51% 12,21% 

2004 5459 15476 35,27% 103 249 41,37% 6,10% 17,30%** 

2008 5441 14902 34,22% 122 240 50,83% 16,61% 48,54%*** 

2012 5433 15576 34,88% 135 271 49,82% 14,94% 42,83%*** 

2016 5474 16352 33,48% 94 216 43,52% 10,04% 29,99%*** 

         

TOT. 27332 77259 35,38% 488 1058 46,12% 10,74% 30,36%*** 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos 

** significativo a p < .05 

*** significativo a p <.01 

Teste estatístico aplicado: n-1 chi quadrado95  

                                                 
95 A aplicação do teste n-1 chi-quadrado é recomendada na análise de tabelas 2 x 2 com amostras pequenas, 

como as observadas quando analisados os resultados de cada eleição isoladamente. CAMPBELL, I. Chi‐squared 

and Fisher–Irwin tests of two‐by‐two tables with small sample recommendations. Statistics in medicine, v. 26, n. 

19, p. 3661-3675, 2007. / RICHARDSON, John TE. The analysis of 2× 2 contingency tables—Yet 

again. Statistics in medicine, v. 30, n. 8, p. 890-890, 2011. 
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 Os dados compilados na tabela 14 mostram que, em 2000, a propriedade de rádios tem 

um efeito não significativo para o aumento no sucesso dos candidatos-radiodifusores. 

Atribuímos essa não significância, em sua maior parte, ao baixo número de casos integrantes 

da amostra naquela eleição (82). Como a radiodifusão comunitária, que compõe a maior parte 

das observações integrantes da amostra completa, para todas as eleições, foi regulamentada em 

1998 – com as primeiras outorgas sendo liberadas apenas no ano seguinte, em 1999 -, as 

eleições de 2000 são marcadas por uma prevalência baixa de candidatos-radiodifusores. Esta 

casuística restrita pode ter sido determinante para que os dados das eleições de 2000 não 

apresentassem significância estatística. Mas, além disso, as rádios comunitárias pertencentes a 

candidatos tinham pouco tempo de atuação, inferior a 18 meses em todos os casos analisados. 

Este pouco tempo de funcionamento, portanto, é condizente com o achado da pesquisa, que 

constata que as eleições de 2000 foram as que apresentaram menor influência do fator 

“propriedade de rádio local” no desempenho dos candidatos-radiodifusores (efeito de 

ampliação de 12,21% na taxa de sucesso, consideravelmente inferior ao efeito de 30,36% de 

ampliação encontrado na média das cinco eleições analisadas). E, do ponto de vista estatístico, 

a menor influência da variável analisada no resultado observado também contribuiu para que 

não fosse encontrada significância no efeito de ampliação da taxa de sucesso.  

 Outra constatação interessante é a de que, após um ápice nas eleições de 2008, em que 

a propriedade de emissoras de rádio local propiciou um incremento de 48,54% nas chances dos 

candidatos-radiodifusores se elegerem prefeitos, houve um crescente declínio nas taxas de 

sucesso nas eleições seguintes (2012 e 2016). Embora o período de observação seja 

demasiadamente curto para se chegar a conclusões definitivas, esse declínio pode ser um 

indicador de uma diminuição da influência do rádio no resultado de eleições municipais. Este 

achado seria condizente com a ascensão de novos meios de comunicação entre os mais 

influentes na sociedade – mormente as mídias sociais na internet – e o declínio lento, porém 

progressivo das audiências de rádio no País. Desse modo, ainda que a influência do rádio na 

ampliação das taxas de sucesso dos candidatos-radiodifusores tenha sido significativa em 2016 

(29,99% de incremento), é possível formular a hipótese de que, em algum momento no futuro, 

a continuar esse declínio, o rádio deixará de ter a influência que observamos ao longo desta 

tese. Mas, para efetivamente confirmar ou refutar esta hipótese, mais observações devem ser 

feitas, nas eleições que ocorrerão no futuro.  

A votação média proporcional para os integrantes desta amostra, por sua vez, foi de 

42,50%, enquanto que na população em geral, no período estudado, foi de 34,87%. Portanto, 
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os dados gerais mostram que, em todo o período estudado, a propriedade de uma rádio local foi 

um fator que ampliou significativamente o resultado eleitoral do seu proprietário em eleições 

para prefeito. Estes dados agregados, contudo, mascaram uma perceptível variação no efetivo 

impacto da propriedade de emissoras de rádio no desempenho eleitoral de seus proprietários, 

tanto em termos temporais quanto geográficos. Quando avaliamos isoladamente cada eleição, 

podemos observar que ocorrem oscilações ao longo do tempo, que fizeram com que os 

candidatos-radiodifusores tenham sido mais bem-sucedidos em algumas eleições e menos bem-

sucedidos em outras. Foi nas eleições de 2008 que a propriedade de uma rádio local teve o 

maior efeito positivo, tanto sobre a votação média quanto na taxa de eleição dos candidatos 

proprietários de rádios locais. Naquela eleição, 122 dos 240 candidatos integrantes da amostra 

(50,83%) se elegeram. Em 2004, por sua vez, o desempenho dos candidatos-radiodifusores foi 

mais modesto: 103 dos 249 candidatos integrantes da amostra se elegeram, o que significa uma 

taxa de sucesso de 41,37%. Mas, mesmo neste que foi o ano de pior desempenho dos 

candidatos-radiodifusores, é possível notar que a sua taxa de sucesso nas eleições continuou 

sendo bastante superior à observada entre os não radiodifusores, que foi de 35,38%. A tabela 

15 mostra informações sobre o número de casos de candidatos-radiodifusores em cada uma das 

eleições integrantes da amostra, a votação média por eles obtidas em cada eleição e a taxa de 

sucesso das candidaturas. 

 

Tabela 15 - Votação proporcional obtida e taxa de sucesso dos candidatos-

radiodifusores e dos candidatos não radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 2008, 2012 e 

2016. 

 2000 2004 2008 2012 2016 Agregado 

n 82 249 240 271 216 1058 

médiav% 42,40% 40,07% 45,46% 43,09% 41,32% 42,50% 

medianav% 45,80% 44,76% 47,93% 47,02% 44,95% 46,18% 

desv. pad. 18,98% 18,94% 21,25% 19,67% 21,06% 20,20% 

n eleitos 34 103 122 135 94 488 

% eleitos 41,46% 41,37% 50,83% 49,82% 43,52% 46,12% 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados de fontes diversas. 

 

Outras variáveis de interesse que agregamos ao modelo foram o grau de competitividade 

das eleições; a classificação dos candidatos entre incumbentes (ocupantes do cargo de prefeito 

e candidatos à reeleição) e novos competidores; a fragmentação dos pleitos; a população do 

município, aferida no censo de 2010; o porte do município, de acordo com a classificação 
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utilizada pelo IBGE; o índice de Gini, o PIB per capita e o IDH-M dessas localidades, também 

aferidos pelo IBGE; e a região do País na qual está a localidade. Tratam-se de indicadores 

classicamente utilizados em diversos estudos eleitorais municipais, devido à sua capacidade 

preditiva para a decisão de voto nas disputas locais (LAVAREDA e TELLES, 2011). Além 

desses indicadores gerais, acrescentamos também informações mais intrínsecas à operação da 

mídia nas localidades em que houve observações integrantes da amostra. Essas variáveis foram 

o tempo prévio de funcionamento da rádio antes da eleição, dado em meses e calculado como 

o tempo decorrido entre a outorga da emissora e a realização do pleito; o tipo de emissora, que 

pode ser comercial, educativa ou comunitária; e a classificação do município entre cidades nas 

quais o rádio é o único meio de comunicação com conteúdo local, e localidades que contam 

com outras mídias – jornais, sítios de notícias ou emissoras locais de TV. 

 O grau de competitividade foi calculado pela diferença de votação proporcional entre 

o primeiro e o segundo colocado nas eleições municipais para prefeito, nos municípios e nas 

eleições integrantes da amostra (contados somente os votos válidos). Assim, quanto menor a 

distância observada entre o primeiro e o segundo colocado, maior é a competitividade da 

eleição. Em toda a amostra, a média da margem foi de 15,77 p.p, a mediana foi de 10,50 p.p. e 

o desvio padrão foi de 18,42 p.p., com valores que variaram de 0 (empate entre dois candidatos 

na primeira posição) e 100 (candidato único). A fragmentação, por sua vez, é dada pelo número 

de candidatos que concorreram em cada pleito. A média desse indicador, para toda a amostra, 

foi de 2,92 candidatos a prefeito para cada eleição, a mediana foi de 3 candidatos e o desvio 

padrão foi de 1,12 candidato, com valores que variaram de 1 (candidato único) a 9 (eleições 

municipais para prefeito de 2016 em Ilhabela – SP). Em ambos os casos, as fontes de 

informação foram os dados disponibilizados pelo TSE, em seu repositório de dados eleitorais96. 

Uma crítica comum direcionada à utilização da diferença de votação proporcional entre o 

primeiro e o segundo colocados em eleições como indicador de competitividade é a sua baixa 

capacidade de avaliar a efetiva competitividade eleitoral em cenários nos quais há muitos 

postulantes ao cargo (PEREZ-LIÑÁN, 2006). Exatamente por isso, a utilização dessa medida 

é desaconselhada para a avaliação da competitividade em eleições proporcionais ou em eleições 

majoritárias nas quais há um grande número de candidatos. Como podemos ver, na amostra 

utilizada neste trabalho, a fragmentação é baixa – em média de 2,92 candidatos por vaga. Esse 

comportamento próximo a uma disputa entre apenas três candidatos na disputa eleitoral 

                                                 
96 Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-

1/repositorio-de-dados-eleitorais. Último acesso em: 23 dez. 2017. 

http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais
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favorece a utilização da margem de vitória como um indicador fidedigno para a competitividade 

eleitoral.   

Para a classificação do porte dos municípios, seguimos os critérios utilizados pelo 

IBGE, que divide as cidades brasileiros em sete categorias97. Há, na classificação do tamanho 

dos municípios, uma certa dificuldade de definição de critérios objetivos, sendo comum a 

utilização de categorias mais abstratas tais como “centros urbanos”, “porte médio” ou 

“municípios paroquiais” (SPECK e CERVI, 2016). Por isso, optamos pela utilização de um 

critério externo e previamente definido, oriundo de uma fonte fidedigna para a classificação e 

avaliação dos municípios brasileiros. Os dados utilizados para a aferição do tamanho da 

população de cada cidade são oriundos do censo do IBGE de 2010. Na amostra, a maior parte 

dos municípios é classificada como de pequeno porte (população inferior a 50 mil habitantes). 

Das 1.058 observações, 928 (90,27%) são de municípios dessa categoria.  

Também vieram da planilha de resultados do Censo 2010 do IBGE as informações sobre 

o IDH-M, o índice de Gini e o PIB per capita dos municípios agregadas ao modelo. Os dados 

do instituto mostram que a maior parte dos municípios integrantes da amostra é classificada 

como de IDH-M médio. São 457 observações em municípios dessa categoria (43,19%). Outras 

368 observações (34,78%) são em localidades cujo IDH-M é classificado como alto ou muito 

alto. E 233 observações aconteceram em localidades classificados como de IDH-M baixou ou 

muito baixo (22,02%). Há também intensa variação nos demais indicadores. O índice de Gini 

médio, na amostra, é de 0,50, com o valor máximo de 0,6996 (em Ipiaú – BA) e mínimo de 

0,319 (em Nova Pádua – RS). O PIB per capita, por sua vez, tem média de R$ 12.590,41, com 

valor mínimo de R$ 2.845,52 (em Mirinzal – MA) e máximo de R$ 239.950,77 (em Louveira 

– SP).  

Em relação à classificação por região, a amostra conta com a seguinte distribuição de 

observações: Centro-Oeste (86 casos – 8,13% do total); Nordeste (336 casos – 31,76% do total); 

Norte (52 observações – 4,91% do total); Sudeste (355 observações – 33,55% do total) e Sul 

(229 observações – 21,64% do total). A distribuição dos 5.570 municípios brasileiros por 

região, em seu turno, se dá na seguinte proporção: Centro-Oeste (8,37%); Nordeste (32,21%); 

Norte (8,08%). Sudeste (29,95%) e Sul (21,39%). A amostra, portanto, no que tange à 

distribuição das observações entre as regiões, guarda similaridade com a distribuição do total 

de municípios no território brasileiro – com exceção da Região Norte. Este comportamento 

                                                 
97 Até 5 mil habitantes, 5.001 a 10 mil habitantes, 10.001 a 20 mil habitantes, 20.001 a 50 mil habitantes, 50.001 

a 100 mil habitantes, 100.001 a 500 mil habitantes, e mais de 500 mil habitantes. 
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diferenciado encontrado no conjunto dos sete estados dessa região mereceu uma análise mais 

pormenorizada, que apresentaremos adiante.  

Na classificação da rádio por modalidade de outorga (comercial, educativa ou 

comunitária), e no cálculo do seu tempo de funcionamento anteriormente à realização da 

eleição, recorremos a dados provenientes do extinto Ministério das Comunicações e da Anatel. 

As listagens de entidades outorgadas do Minicom indicam tanto a modalidade da outorga da 

rádio quanto a data da portaria de autorização de funcionamento concedida às rádios 

comunitárias. Já no caso das rádios comerciais e educativas, foi necessário recorrer ao sistema 

SRD, disponibilizado pela Anatel98, para aferir a data da outorga dessas entidades. Uma vez 

tabulados esses dados, foi possível concluir que 813 observações integrantes da amostra 

(76,84%) são de candidatos integrantes de diretorias de associações ou fundações que 

controlam rádios comunitárias. Outras 224 são de casos dos quais constam sócios de emissoras 

de radiodifusão sonora comercial (21,17%), e 21 são de candidaturas de membros de diretorias 

de fundações controladoras de rádios educativas (1,98%).  

Em relação ao tempo de funcionamento das rádios, encontramos uma variabilidade 

muito grande de resultados. Em média, essas emissoras estavam em funcionamento há 99 meses 

(oito anos e três meses) previamente à realização da eleição na qual o seu proprietário se 

candidatou. A mediana dos dados foi de 87 meses (7 anos e 3 meses). Contudo, esses valores 

variam de 0 (caso de cinco rádios comunitárias que estavam em funcionamento há menos de 

30 dias antes da eleição na qual um membro de sua diretoria se candidatou) a 448 meses (Rádio 

Educadora de Montes Claros, pertencente a Humberto Guimarães Souto e outorgada em 06 de 

junho de 1979, em observação referente às eleições municipais de 2016). Tal variabilidade 

gerou um desvio padrão consideravelmente alto para a amostra quanto a este indicador, de 

71,67 meses. Por isso, a exemplo do que procedemos na classificação da população dos 

municípios, optamos por utilizar essa variável também na forma de um conjunto de fatores, 

com a divisão em faixas de tempo de funcionamento prévio à realização da eleição. Desse 

modo, chegamos à seguinte divisão: 82 (7,75%) rádios com até um ano de funcionamento antes 

da eleição, 279 (26,37%) com mais de um e menos de cinco anos de funcionamento, 338 

(31,95%) com entre cinco e dez anos de funcionamento, e 359 (33,93%) com mais de 10 anos 

de funcionamento. 

                                                 
98 Disponivel em: 

https://sistemas.anatel.gov.br/srd/Consultas/ConsultaGeral/TelaListagem.asp?SISQSmodulo=5243. Acesso em: 

18 mar. 2018. 

https://sistemas.anatel.gov.br/srd/Consultas/ConsultaGeral/TelaListagem.asp?SISQSmodulo=5243
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Por fim, agregamos um indicador para avaliar se o rádio era o único meio de 

comunicação local nos municípios da observação ou se, alternativamente, havia jornais, blogs 

ou emissoras de TV com conteúdo local também em operação na localidade. Para a construção 

dessa variável, que traz dados adicionais importantes sobre o regime de mídia de cada 

localidade integrante da amostra, utilizamos duas fontes de informações. A primeira delas foi 

composta pelos dados brutos obtidos do Atlas da Notícia99 – iniciativa que tem como intuito 

mapear veículos produtores de notícia, especialmente de jornalismo local, no território 

brasileiro -, realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor)100, pelo 

Observatório da Imprensa101 e pelo Volt Data Lab102. Com base nos dados do Atlas da Notícia, 

construímos a primeira base de informações, referente a sítios de notícias e jornais impressos 

com conteúdo local em operação nos municípios integrantes da amostra. A segunda base de 

dados foi o sistema Mosaico, da Anatel, da qual extraímos informações sobre as emissoras de 

TV aberta em operação nos municípios que fazem parte da amostra. Do cruzamento dessas 

informações, foi possível gerar a nossa variável, que indica se o rádio é ou não a única fonte de 

informação local. 

Os dados do Atlas da Notícia mostram que, dentre as 1.058 observações integrantes da 

amostra, 227 (21,46%) ocorreram em localidades que tinham ao menos um jornal ou um veículo 

online em funcionamento. Nas 831 observações restantes (78,54%), os municípios não 

contavam com nenhum jornal ou veículo online em operação. Ressalte-se que os dados dizem 

respeito à situação em novembro de 2017, data de divulgação das informações pelo projeto – 

ou seja, não necessariamente, no momento da eleição, o jornal ou a revista que consta no 

cadastro do Atlas da Notícia estava efetivamente em funcionamento. O mesmo pode ser dito 

acerca da base de dados sobre a existência ou não de emissoras de TV outorgadas na localidade 

da observação integrante da amostra. Os dados que utilizamos refletem a situação do mesmo 

mês de novembro de 2017, durante o qual foram compilados os dados ofertados pelo sistema 

Mosaico da Anatel. Feitas tais ressalvas, consideramos que em 54 observações (5,10%) havia 

ao menos uma geradora de TV local em funcionamento na localidade da observação. Portanto, 

em 1.004 observações (94,90%), não havia esse tipo de estrutura de comunicação em 

funcionamento, no momento da compilação das informações. Após o cruzamento dos dados, 

                                                 
99 Disponível em: https://www.atlas.jor.br/. Acesso em: 28 mar. 2018. A pesquisa utiliza como fontes dados 

sobre jornais e veículos online da Secretaria de Comunicaçào da Presidência da República  (SECOM/PR) 

obtidos via Lei de Acesso à Informação; da Associação Nacional dos Jornais (ANJ) e das Associações Regionais 

de Jornais (Adjoris). 
100 https://www.projor.org.br/ 
101 http://observatoriodaimprensa.com.br/ 
102 https://www.voltdata.info/ 

https://www.atlas.jor.br/
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chegamos ao nosso indicador final, o qual demonstra que em 822 observações (77,69%), o rádio 

era o único meio de comunicação com conteúdo local, se analisada a oferta de conteúdos 

midiáticos nesses municípios em novembro de 2017. Nas 236 observações restantes (22,31%), 

ao menos um outro veículo – sítio de internet, jornal ou geradora de TV – estava em operação, 

no momento da compilação dos dados dessa variável.                   

Após integrar tais variáveis ao modelo, passamos ao teste de algumas hipóteses. Em 

todos os casos, utilizaremos o grau de competitividade das eleições – indicado pela margem 

média de diferença entre o primeiro e o segundo colocado, para cada categoria da variável – 

como um fator inicial de controle. Comecemos nossa análise pela investigação de uma eventual 

relação entre o porte da localidade e a taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores. A hipótese 

é a de que, em localidades menores, o rádio teria uma maior influência sobre a decisão eleitoral 

dos seus cidadãos. Tal resultado poderia advir da menor complexidade das eleições nas 

localidades menores, nas quais um fator tão intenso quanto o controle da rádio local seria um 

fator forte para a construção das decisões dos eleitores.  Os resultados estão elencados na tabela 

16 abaixo. 

 

Tabela 16 - Taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 

2008, 2012 e 2016, por porte do município. 

Porte Eleitos Não eleitos Total Sucesso 

Margem 

med. 

Até 5 mil habitantes 69 55 124 55.65% 17,64 

5.001 a 10 mil habitantes 126 147 273 46,15% 15,44 

10.001 a 20 mil habitantes 140 147 287 48,78% 15,45 

20.001 a 50 mil habitantes 110 134 244 45,08% 14,41 

50.001 a 100 mil habitantes 20 46 66 30,30% 16,81 

100.001 a 500 mil habitantes 21 38 59 35,59% 19,00 

Mais de 500 mil habitantes 2 3 5 40,00% 18,91 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos. 

 

Como podemos ver, não existe um padrão bem definido para a taxa de sucesso dos 

candidatos-radiodifusores, para cada faixa de número de habitantes das localidades nas quais 

concorreram ao cargo de prefeito. A taxa de sucesso encontra seu ápice nas localidades com até 

5 mil habitantes (55,65%), o que poderia indicar uma possível validade da hipótese. Mas, como 

podemos observar, os candidatos-radiodifusores que concorreram em eleições de cidades com 

entre 10 mil e 20 mil habitantes tiveram um desempenho melhor do que aqueles das cidades 
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com entre 5.0001 e 10 mil habitantes. O mesmo padrão ocorre quando observamos os 

candidatos que concorreram em localidades com entre 100.001 e 500 mil habitantes, cujas taxas 

de sucesso (35,59%) foram superiores às experimentadas pelos candidatos das localidades com 

entre 50.01 e 100 mil habitantes. Ademais, ao observarmos o grau de competitividade nas faixas 

observadas, fica claro que a relação é muito mais forte com essa variável do que com o fator 

explicativo “porte do município”. Desse modo, podemos admitir a hipótese nula, e concluir que 

o porte do município não é um fator que influencia o desempenho dos candidatos-

radiodifusores. 

Em seguida, testamos a hipótese de que o IDH-M do município influenciaria o resultado 

dos candidatos-radiodifusores nas eleições para prefeito. Eis os resultados para a nossa amostra: 

 

Tabela 17 - Taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 

2008, 2012 e 2016, por faixa do IDH-M. 

IDH-M Eleitos Não eleitos Total Sucesso 

Margem 

med. 

Alto ou muito alto 165 203 368 44,84% 17,29 

Médio 212 245 457 46,39% 16,14 

Baixo ou muito baixo 111 122 233 47,64% 12,61 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos 

Não significativo 

Teste estatístico aplicado: chi quadrado 

  

Desta vez, em uma primeira análise, parecia haver uma leve relação entre a faixa do 

IDH-M e o desempenho dos candidatos-radiodifusores. Tal relação seria oposta à relação entre 

o desempenho e o grau de competitividade das eleições. Assim, candidatos em municípios nas 

faixas de IDH-M baixo ou muito baixo, que apresentaram a menor margem média entre 

primeiro e segundo colocados nas eleições, seriam os de melhor desempenho eleitoral, com 

taxa de sucesso de 47,64%. Contudo, tal relação não é forte o suficiente para estabelecer 

significância estatística, em uma análise inicial. Assim, de posse dos dados de que dispomos, 

não é possível afirmar que exista relação entre o IDH-M dos municípios e o desempenho dos 

candidatos-radiodifusores. 

Em seguida, analisamos se o tempo de funcionamento prévio da rádio anteriormente à 

eleição foi um fator que influenciou o desempenho do candidato-radiodifusor. A hipótese seria 

de que rádios estabelecidas há mais tempo teriam maior influência sobre o eleitorado, quando 
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comparadas com rádios com menor tempo de operação. Uma vez tabulados os resultados para 

essa variável, chegamos à seguinte conformação: 

 

Tabela 18 - Taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 

2008, 2012 e 2016, por tempo de funcionamento da rádio previamente à eleição. 

Tempo de funcionamento Eleitos Não eleitos Total Sucesso 

Margem 

med. 

Até 1 ano 36 46 82 43,90% 14,56 

Entre 1 a 5 anos 125 154 279 44,80% 14,52 

Entre 5 e 10 anos  167 171 338 49,41% 17,20 

Mais de 10 anos 160 199 359 44,57% 15,66 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos 

 

Mais uma vez, os resultados não apontam qualquer relação significativa entre o tempo 

de funcionamento das rádios e o desempenho eleitoral dos seus proprietários. Fica evidente, 

nos resultados elencados na tabela 18, uma relação forte apenas entre a taxa de sucesso e a 

margem média de diferença entre o primeiro e o segundo colocado nas eleições. Essa relação 

fica particularmente evidente na faixa de tempo de funcionamento entre cinco e dez anos. Nessa 

categoria, encontramos a menor competitividade entre todas, com uma margem média de 

vitória de 17,20. Consequentemente, é nela que há a maior taxa de sucesso de candidatos-

radiodifusores, de 49,41%.  

Ainda nos debruçando sobre os elementos intrínsecos do funcionamento das rádios, 

passamos a investigar a possível influência do tipo de rádio explorado pelo candidato-

radiodifusor sobre o seu desempenho eleitoral. Devido a restrições legais, a operação de rádios 

comunitárias é deveras limitada. Seu alcance é restrito, não podendo superar 1 km de raio a 

partir do seu sistema irradiante; sua potência é limitada a 25 watts; e por atuarem em somente 

uma frequência por localidade, em caráter secundário – ou seja, sem direito a proteção contra 

interferências -, estão sujeitas a diversos tipos de degradações dos seus sinais. Portanto, é 

razoável estabelecer a hipótese de o grau de influência de rádios comunitárias sobre o eleitorado 

é inferior ao de emissoras habilitadas nas modalidades educativa e comercial. Tabulados os 

resultados, filtrados pelo tipo de emissora de propriedade dos candidatos, chegamos ao seguinte 

resultado: 
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Tabela 19 - Taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 

2008, 2012 e 2016, por modalidade da emissora. 

Tipo de rádio Eleitos Não eleitos Total Sucesso 

Margem 

med. 

Comercial 99 125 224 44,20% 15,32 

Comunitária 383 430 813 47,11% 15,80 

Educativa 6 15 21 28,57% 19,14 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos 

Não significativo 

Teste estatístico aplicado: chi quadrado 

 

Contrariando a hipótese, o que pudemos observar foi, na verdade, um desempenho 

eleitoral aparentemente melhor entre os candidatos que exploram serviços de radiodifusão 

comunitária, quando comparados aos de outras modalidades de radiodifusão. Na categoria de 

proprietários de emissoras de radiodifusão educativa, o sucesso eleitoral foi significativamente 

menor do que nas outras categorias, ficando em apenas 28,57%. Tais resultados, contudo, 

devem ser observados com parcimônia, já que a pouca casuística de candidatos proprietários 

de emissoras educativas (n=21) pode ter gerado um desvio para baixo. Em verdade, ao 

realizarmos os testes estatísticos de chi quadrado, chegamos à conclusão de que não há 

significância estatística para uma eventual relação entre o tipo de rádio explorada e o sucesso 

eleitoral do seu proprietário candidato.   

O último indicador intrínseco ao regime de mídia que utilizamos em nossa análise foi a 

existência ou não de outros meios, além do rádio, na localidade de atuação do candidato-

radiodifusor. A hipótese seria a de que, em ambientes de baixa concorrência entre mídias, a 

propriedade de uma emissora de rádio seria um fator de maior influência no resultado eleitoral. 

Computadas essas variáveis, chegamos ao seguinte resultado: 

 

Tabela 20 - Taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 

2008, 2012 e 2016, por regime de mídia. 

Regime de mídia Eleitos Não eleitos Total Sucesso 

Margem 

med. 

Apenas rádio 399 423 822 48,54% 15,23 

Rádio + jornal, online ou TV 89 147 236 37,71% 17,63 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos 
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Aqui temos resultados mais significativos, a indicar que a hipótese pode efetivamente 

ser válida. Como podemos depreender da análise dos dados exibidos na tabela 20, a exploração 

de uma emissora de rádio em municípios nos quais esse tipo de mídia conta com o monopólio 

sobre a difusão de conteúdos locais amplia significativamente as chances de eleição do seu 

proprietário. Ressalte-se que, nessas localidades, a margem média de vitória dos candidatos 

eleitos, para os casos integrantes da amostra, é menor do que a observada nas localidades que 

têm outros meios locais de comunicação além do rádio. Portanto, ao realizarmos o controle pela 

competitividade eleitoral, podemos descartar que este seja um fator espúrio a contaminar os 

resultados. Efetivamente, a despeito da existência de uma maior competitividade nas 

localidades que contam com apenas rádio como meio de difusão de informações locais, os 

proprietários desse tipo de mídia tiveram um desempenho superior, quando comparado a 

radiodifusores que atuaram em localidades com maior disponibilidade de mídias locais.  

Resta, contudo, avaliar se os resultados têm significância estatística. A tabela abaixo 

traz a avaliação desta significância, demonstrando que os resultados obtidos têm uma 

significância a p < .01: 

 

Tabela 21 - Taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 

2008, 2012 e 2016, por regime de mídia (avaliação estatística). 

 Eleitos Não eleitos 

Regime de mídia [8.6515]   

Apenas rádio 399 (379.15) [1.04] 423 (442.85) [0.89] 

Rádio + jornal, online ou TV 89 (108.85) [3.62]*** 147 (127.15) [3.10] 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados de fontes diversas. 

Nota: A tabela informa o valor observado, o valor esperado entre parênteses e a estatística chi-quadrado para cada 

célula e para cada categoria entre colchetes. 

*** significativo a p < .01 

 

Mas, ao longo da pesquisa, pudemos observar também um efeito significativo da 

incumbência – candidatos ocupantes do cargo de prefeito que se candidataram a uma reeleição 

– sobre a taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores. Na amostra, foram detectados 229 

casos de prefeitos radiodifusores que se apresentaram nas eleições, em busca de um segundo 

mandato consecutivo. Desses, 143 (62,45%) conquistaram a reeleição. Trata-se, portanto, de 

um valor superior à média histórica da população em geral. Nas cinco eleições realizadas no 

período de 2000 a 2016, nas quais houve a possibilidade de reeleição, ocorreram 14.730 casos 
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em que prefeitos tentaram uma reeleição. Desses 8.449 se reelegeram, uma taxa de sucesso de 

57,36%103.  

Frente a tais dados, julgamos necessária uma segunda análise do efeito do regime de 

mídia sobre a taxa de sucesso na eleição de candidatos-radiodifusores, utilizando como controle 

a proporção de incumbentes observada em cada uma dessas categorias. E, neste caso, pudemos 

observar que a proporção de incumbentes nas localidades nas quais o rádio é o único meio de 

comunicação local é superior à observada nas localidades que contam também com jornais, 

veículos online ou geradoras de TV. Enquanto, nas localidades que têm apenas rádio como 

mídia local, 185 dos 637 casos observados eram de incumbentes (29,04%), nas localidades com 

maior pluralidade de meios, 44 das 192 observações (22,91%) eram classificadas nesta 

categoria. Portanto, em tese, havia possibilidade de que na verdade estivéssemos observando 

um caso de correlação espúria entre o regime de mídia e a taxa de sucesso dos candidatos-

radiodifusores nas eleições observadas, sendo a incumbência a terceira variável efetivamente 

explicativa da relação causa-efeito. Assim, para afastar a possibilidade da ocorrência desta 

correlação espúria, realizamos uma nova tabulação dos dados, desta vez levando em conta 

apenas o efeito do regime de mídia sobre o desempenho eleitoral dos 229 candidatos-

radiodifusores incumbentes. A tabela 22 traz os resultados desta análise.  

 

Tabela 22 - Taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores incumbentes nas eleições de 

2000, 2004, 2008, 2012 e 2016, por regime de mídia. 

Regime de mídia (somente 

incumbentes) Eleitos Não eleitos Total Sucesso 

Margem 

med. 

Apenas rádio 112 73 185 60,54% 19,65 

Rádio + jornal, online ou TV 31 13 44 70,45% 27,44 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos 

 

A agregação deste novo controle gerou uma incerteza em relação aos resultados da 

eventual influência do regime de mídia sobre o desempenho eleitoral dos candidatos-

                                                 
103 Fontes: eleições de 2000, 2004 e 2008 – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. Os 

resultados do fenômeno da reeleição em 2008 e uma comparação com os últimos pleitos municipais. In: 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (Org.). Estudos Técnicos CNM – Volume 1. Brasília: 

CNM, 2008. p. 115-119. / eleições de 2012 – CENEVIVA, Ricardo.; GUARNIERI, Fernando. Voto econômico 

explica menor taxa de reeleição dos prefeitos. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. A8, 4 nov. 2012. / eleições de 

2016 - MONTEIRO, André.; BÄCHTOLD, Felipe. Menos da metade dos prefeitos que buscava reeleição teve 

êxito. Folha de S. Paulo. São Paulo, 11 nov. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-

2016/2016/11/1828257-maioria-dos-prefeitos-candidatos-a-reeleicao-perdeu-disputa.shtml. Acesso em: 29 mar. 

2018. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/11/1828257-maioria-dos-prefeitos-candidatos-a-reeleicao-perdeu-disputa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/11/1828257-maioria-dos-prefeitos-candidatos-a-reeleicao-perdeu-disputa.shtml
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radiodifusores. Por um lado, parece haver uma influência mais significativa da incumbência do 

que do regime de mídia em tal desempenho. Como podemos ver na tabela 22, ao analisarmos 

o desempenho eleitoral exclusivamente dos incumbentes, o desempenho eleitoral dos 

candidatos que concorrem em ambientes de maior diversidade de mídia é significativamente 

superior aos dos que lançaram candidaturas em localidades com monopólio do rádio como meio 

de comunicação local. Mas, por outro lado, a competitividade eleitoral nas localidades em que 

há um monopólio do rádio sobre as notícias locais é significativamente superior à observada 

em municípios em que há maior diversidade de meios de comunicação. Portanto, este é um caso 

em que, provavelmente, os dois fatores estão agindo em conjunto, com uma influência mútua 

sobre a variável dependente, o que demanda a utilização de outras ferramentas estatísticas para 

esta avaliação.  

Há, adicionalmente, intensas variações quando analisamos, de maneira isolada, o efeito 

do estado em que ocorreram as eleições e, em especial, em qual região está localizado o 

município em que ocorreram os pleitos. As tabelas 23 e 24 trazem os resultados agregados de 

todas as eleições integrantes da amostra, referentes à avaliação do sucesso de candidatos a 

prefeito detentores de outorgas de rádio local em quaisquer modalidades, categorizados por 

estado e por região. 
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Tabela 23 - Taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 

2008, 2012 e 2016, por estado. 

Estados Eleitos Não eleitos Total  Sucesso 

AL 12 12 24 50,00% 

AM 4 6 10 40,00% 

AP 0 1 1 0,00 

BA 57 50 107 53,27% 

CE 20 18 38 52,63% 

ES 10 10 20 50,00% 

GO 25 35 60 41,67% 

MA 11 14 25 44,00% 

MG 98 108 206 47,57% 

MS 4 5 9 44,44% 

MT 6 11 17 35,29% 

PA 6 15 21 28,57% 

PB 22 31 53 41,51% 

PE 19 28 47 40,43% 

PI 5 6 11 45,45% 

PR 62 64 126 49,21% 

RJ 1 4 5 20,00% 

RN 11 14 25 44,00% 

RO 1 1 2 50,00% 

RR 1 2 3 33,33% 

RS 23 33 56 41,07% 

SC 20 27 47 42,55% 

SE 2 4 6 33,33% 

SP 63 61 124 50,81% 

TO 5 10 15 33,33% 

     
BRASIL 488 570 1058 46,12% 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados de fontes diversas. 
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Tabela 24 - Taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 

2008, 2012 e 2016, por região. 

Região Eleitos Não eleitos Total   Sucesso  Margem med. 

C. OESTE 35 51 86 40,70% 15,66 

NORDESTE 159 177 336 47,32% 13,65 

NORTE 17 35 52 32,69% 13,88 

SUDESTE 172 183 355 48,45% 18,54 

SUL 105 124 229 45,85% 15,04 

     
 

TOTAL 488 570 1058 46,12% 15,77 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados de fontes diversas. 

Não significativo 

Teste estatístico aplicado: chi quadrado 

 

Os dados compilados na tabela 24, em uma análise inicial, parecem indicar uma 

influência importante da variável “região” no desempenho eleitoral dos candidatos-

radiodifusores. Podemos ver, por exemplo, que ainda que a região Nordeste seja a que apresenta 

a maior competitividade eleitoral, no âmbito das observações integrantes da amostra, a taxa de 

sucesso dos candidatos-radiodifusores dessa região é superior à média geral observada.  O 

mesmo pode ser dito em relação à região Sul, embora em uma proporção menor do que a 

observada na região Nordeste. Contudo, é necessário avaliar a significância estatística estes 

resultados. Uma análise inicial, centrada apenas na avaliação da importância deste fator para o 

sucesso eleitoral dos candidatos-radiodifusores - realizada por meio do teste chi quadrado - 

revelou que tal efeito não tem significância estatística.  

Para uma análise mais abrangente, capaz de avaliar a ação conjunta de todos os fatores 

até aqui elencados, recorremos a uma regressão Probit, usualmente empregada em modelos 

dicotômicos ou nos quais a variável dependente é binária. No caso específico em análise, o 

sucesso eleitoral é exatamente uma variável dependente binária, que pode ter como valores 

somente “eleito” ou “não eleito”. Utilizamos o software R para realização da regressão Probit 

para as 1.058 observações integrantes da amostra, utilizando como variável dependente o 

resultado na eleição dos candidatos-radiodifusores observados (eleito/não eleito) e como fatores 

preditivos a margem de vitória, o regime de mídia, o IDH-M, a população em 2010, o tempo 

de operação da rádio, a incumbência, o tipo de rádio, o PIB per capita do município, o índice 

de Gini da localidade e a região. Os resultados são elencados na tabela a seguir:  
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Tabela 25 - Regressão Probit para avaliação da taxa de sucesso dos candidatos-

radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. 

n(total) = 1058 n(cat) Estimativa P-value 

Margem vitória 1058 0,02184*** 

(0,004336) 

0,00000047 

Apenas rádio (sim) 822 0,4839** 

(0,1907) 

0,0111 

IDH-M 1058 0,7245 

(1,678) 

0.6660 

População (2010) 1058 0,0000002002 

(0,0000004617) 

0.6645 

Func. (5 a 10 anos) 338 0,09897 

(0,2592) 

0.7026 

Func. (1 a 5 anos) 279 -0,02337 

(0,2629) 

0.9292 

Func. (+ 10 anos) 359 -0,09312 

(0,2652) 

0.7255 

Incumbente (sim) 229 0,7352*** 

(0,1601) 

0,0000044 

Rádio Educativa 21 -0,8480 

(0,5264) 

0.1072 

Rádio Comunitária 813 -0,05897 

(0,1829) 

0.7472 

PIB per capita 1058 -0,000008925 

(0,000006302) 

0.1567 

Índice de Gini 1058 -2,451 

(1,314) 

0.0621 

Região Nordeste 336 0,3086 

(0,3081) 

0.3066 

Região Norte 52 -0,1606 

(0,4143) 

0.6983 

Região Sudeste 355 0,2328 

(0,2556) 

0.3624 

Região Sul 229 0,1743 

(0,2693) 

0.5176 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados diversos 

*** sig. a p < 0.01 

**   sig. a p < 0.05 
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A regressão Probit confirma a influência de dois fatores intrínsecos à eleição (margem 

de vitória e incumbência), com nível de significância a p < 0.01, ambos com efeitos positivos 

sobre a possibilidade de eleição de candidatos-radiodifusores. Esses achados são esperados, em 

linha com quase toda a literatura de estudos eleitorais (AMARAL e RIBEIRO, 2015). Em 

sentido oposto, a análise descarta a validade estatística da influência da região no sucesso 

eleitoral dos candidatos-radiodifusores. Mas, mesmo assim, os resultados agregados por região 

são suficientes para derrubar alguns mitos sobre o chamado “coronelismo eletrônico”. Um 

desses mitos – baseado em casos anedóticos de “coronéis da mídia” tais como José Sarney no 

Maranhão, Antônio Carlos Magalhães na Bahia, Jader Barbalho no Pará, Tasso Jereissati no 

Ceará e Fernando Collor em Alagoas – é o de que esse fenômeno ocorre de maneira 

predominante nos estados das regiões Norte e Nordeste (STADNICK, 1991; CALDAS, 2011). 

Na verdade, tanto em termos de número absoluto de candidatos-radiodifusores quanto da sua 

taxa de sucesso nas eleições, a região Sudeste é a que mais se destaca. Se avaliarmos 

isoladamente cada estado, embora Bahia, com 53,27%, e Ceará, com 52,63% liderem o ranking 

de taxa de sucesso de candidatos-radiodifusores, unidades da federação como São Paulo 

(50,81%) e Paraná (49,21%) também se destacam quando analisamos o efeito positivo da 

propriedade de rádios locais sobre o resultado eleitoral dos candidatos-radiodifusores. 

Em verdade, é justamente o estado do Paraná que mais chama a atenção em diversos 

quesitos analisados, especialmente o número absoluto de rádios locais pertencentes a 

candidatos a prefeito no período analisado e o número relativo dessas rádios em relação ao total 

de estações em funcionamento. Integram a amostra 126 candidaturas de proprietários de rádios 

locais em municípios paranaenses – duas a mais que São Paulo, que conta com 124 candidatos 

nessas condições. Ocorre que enquanto São Paulo contava com 1.119 rádios locais em 

funcionamento no momento em que foram finalizados os dados da pesquisa, o Paraná tinha 

apenas 554 rádios do tipo. Portanto, proporcionalmente, esse fenômeno é duas vezes mais 

intenso no Paraná do que em São Paulo. Enquanto em terras paulistas existem 11,08 casos de 

candidatos-radiodifusores a prefeito para cada 100 rádios locais instalada, no Paraná essa 

proporção é de 22,56 casos para cada 100 rádios. Somente a Paraíba, com uma proporção de 

22,84 casos para cada 100 rádios locais, apresenta índices proporcionais superiores aos 

observados no Paraná. Contudo, nos 53 casos integrantes da amostra referentes a candidatos a 

prefeito de municípios paraibanos, 22 candidatos se elegeram – taxa de sucesso de 41,51%, 

consideravelmente inferior aos 49,21% observados no Paraná (ver figura 6). 

Além disso, pudemos observar que a região Norte é a menos acometida pelo fenômeno 

do “coronelismo eletrônico” em rádios locais no País. No Pará, por exemplo, foram registrados 
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apenas 8,68 casos de candidatos a prefeito radiodifusores para cada 100 rádios instaladas. 

Naquele estado, a taxa de sucesso observada foi uma das mais baixas entre todas as unidades 

da federação integrantes da amostra, de apenas 28,57%. Padrão semelhante se repete no 

Amazonas (12,20 casos para cada 100 rádios locais e 40% de taxa de sucesso) e no Tocantins 

(11,11 casos para cada 100 rádios locais e 33,33% de taxa de sucesso).  Ao todo, na região 

Norte, somente 17 dos 52 candidatos-radiodifusores se elegeram a prefeito nas eleições 

integrantes da amostra – taxa de sucesso de 32,69%, a menor dentre todas as regiões e 

consideravelmente inferior ao desempenho dos candidatos das outras regiões, que foi de 

46,82% (471 eleitos dentre 1.006 observados). A taxa de sucesso dos candidatos-radiodifusores 

na região Norte manteve-se consistentemente abaixo da média nacional em todas as eleições 

observadas. Em quatro das cinco eleições integrantes da amostra, os candidatos-radiodifusores 

da região Norte foram os que tiveram o pior desempenho, quando comparados aos das outras 

regiões. A única exceção foi nas eleições de 2012, quando os valores observados na região 

Norte (53,33%) foram superiores aos experimentados em todas as outras regiões (8 eleitos 

dentre 15 casos observados).  

 

Gráfico 3 - Taxa de sucesso de candidatos-radiodifusores por região e eleição 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados encontrados na região Norte, tão distintos dos observados nas demais 

regiões do País - a despeito da não significância estatística revelada pela regressão Probit - são 

um indício de que a hipótese da influência regional não pode ser completamente descartada. 
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Isso porque a tendência de desempenhos eleitorais inferiores por parte dos candidatos-

radiodifusores da região Norte se repetiu, em índices consideráveis, em quatro das últimas cinco 

eleições. Além disso, a correlação com outros fatos empíricos é um fator a reforçar essa hipótese 

da influência regional, especialmente na região Norte. Isso porque, ao analisarmos os dados 

publicados pela Pesquisa Brasileira de Mídia 2015104, fica evidente que é nessa região que 

existe o menor hábito de se ouvir rádio dentre todas as regiões do Brasil. Enquanto a média 

reportada é de que, no Brasil, 29,58% da população ouvem rádio diariamente, no Amazonas 

essa média é de 23,90%, no Tocantins é de 21,56% e no Pará é de 18,94%. Os paraenses estão 

em penúltimo no ranking de audiência de rádio por estado, perdendo apenas para Roraima, onde 

16,67% dos entrevistados relataram ouvir rádio diariamente. Ao analisarmos os dados 

agregados para toda a região Norte, é possível observar que lá 22,71% dos entrevistados na 

PBM relataram ouvir rádio diariamente, índice consideravelmente inferior à média nacional. 

Esta baixa penetração do rádio explicaria assim, em boa medida, a menor capacidade de 

converter a exploração deste meio em captação de votos nas eleições municipais a prefeito 

daquela região, como observado na nossa pesquisa. A tabela 26 traz os dados sobre a proporção 

de entrevistados que relatam ouvir rádio diariamente, por região do País.  

 

Tabela 26 - Entrevistados que relatam ouvir rádio diariamente, por região: 

Região Entrevistados Frequência Percentual 

CENTRO- OESTE 2718 772 28,40% 

NORDESTE 5633 1617 28,71% 

NORTE 3682 836 22,71% 

SUDESTE 3308 942 28,48% 

SUL 2274 1044 45,91% 

    

BRASIL 17615 5211 29,58% 

Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia 2015. 

 

Outra peculiaridade da Região Norte é a utilização intensa de retransmissoras de 

televisão por políticos para fins político-eleitorais. Em todo o restante do País, as 

retransmissoras de televisão são proibidas de veicular conteúdo próprio ou de inserir anúncios 

publicitários produzidos localmente. Mas, na Amazônia Legal, desde 1978 essas entidades 

podem inserir até quinze por cento de programação local no total da programação transmitida 

                                                 
104 Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, p. 33. 
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pela geradora de televisão105 - ou seja, 3 horas e 36 minutos por dia. Por se tratarem de serviços 

outorgados sem a necessidade de realização de procedimento licitatório – bastando, para se 

obter uma permissão, uma decisão discricionária do Poder Executivo, sem análise do Poder 

Legislativo – as retransmissoras localizadas na Amazônia Legal rapidamente se tornaram uma 

valiosa moeda política. Desse modo, em boa parte da Região Norte, uma fatia do capital político 

que normalmente seria direcionado à obtenção de outorgas de rádios locais foi desviada para a 

conquista de permissões de retransmissoras de TV.  

Na prática, essas retransmissoras funcionam como espécies de micro emissoras de TV 

aberta, que inserem conteúdo local em meio à programação de alguma das redes nacionais de 

televisão. Chegam, portanto, a um público bastante amplo, muito maior do que o do rádio. 

Segundo matéria especial de Elvira Lobato veiculada na agência de jornalismo investigativo 

“Pública”, uma em cada cinco retransmissoras de TV da Amazônia Legal pertence a políticos. 

O fenômeno seria mais intenso no Maranhão onde, ainda segunda a matéria, 373 dos 1.737 

canais de retransmissão pertenceriam a políticos ou a seus parentes próximos106.    

Essas variações regionais, como observadas na região Norte, bem como as diferenças 

observadas no número proporcional de emissoras pertencentes a candidatos-radiodifusores, 

tanto em termos estaduais como regionais, mostram uma grande aderência às flutuações do 

índice de sucesso desses candidatos em eleições a prefeito. Nas regiões ou nos estados em que 

a posse de uma emissora de rádio local é um fator preditivo de maior sucesso nas eleições, 

podemos observar uma proporção maior de rádios pertencentes a candidatos, em relação ao 

total de rádios locais instaladas naquela unidade. Do mesmo modo, naqueles estados ou regiões 

em que a propriedade de rádios locais é um fator de menor predição de sucesso em eleições a 

prefeito, há um menor número proporcional de candidatos-radiodifusores em relação ao total 

de rádios locais em funcionamento.  

Essa correlação entre taxa de sucesso de candidatos-radiodifusores e número 

proporcional de emissoras locais que pertencem a candidatos a prefeito no estado ou na região 

analisados são, muito provavelmente, um resultado de um comportamento estratégico dos 

                                                 
105 Previsão criada pelo § 2º do art. 17-A do Decreto nº 81.600, de 25 de abril de 1978, que aprova o 

Regulamento dos Serviços Especiais de Repetição e de Retransmissão de Televisão. Tal decreto foi revogado 

pelo Decreto nº 2.593, de 1998, que manteve as regras sobre as inserções de programação local nas 

retransmissoras de televisão instaladas em regiões de fronteira de desenvolvimento. Tal previsão continua 

vigente hoje, por força do que prevê o art. 33 do Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005, que aprova o 

Regulamento do Serviço de Televisão e do Serviço de Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de 

Radiodifusão de Sons e Imagens.  
106 LOBATO, Elvira. TVs da Amazônia – A força dos políticos. Pública Agência de Jornalismo Investigativo, 

São Paulo, (on-line), 1 fev. 2016. Disponível em https://www.apublica.org/tvsdaamazonia/a-forca-dos-politicos/. 

Acesso em: 08 fev. 2018. 
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candidatos em eleições municipais. Há alguns capitais a serem investidos na obtenção de uma 

outorga de radiodifusão. São, principalmente, um capital econômico, necessário à aquisição de 

equipamentos transmissores, ao pagamento do lance ofertado na concorrência (no caso de 

rádios comerciais outorgadas após dezembro de 1996) e à manutenção do funcionamento de 

uma emissora de rádio – muitas vezes instalada em localidades nas quais a possibilidade de 

obtenção de verbas de publicidade é baixa ou mesmo inexistente; e um capital político, 

investido na viabilização da concessão da outorga pelo Poder Executivo, o que envolve a 

realização de contatos com o Poder Concedente para o saneamento de eventuais pendências 

jurídicas e técnicas e para a priorização do processo de outorga. Assim, em tese, os políticos 

interessados em concorrer em eleições municipais, ao se deparar com a escassez desses capitais, 

teriam mais incentivos para direcioná-los à obtenção de uma outorga de radiodifusão nas 

localidades nas quais a propriedade de uma rádio local se mostra um fator mais influente na 

obtenção de votos. Trata-se da faceta “empreendedora” dos políticos descrita por Manin (1997) 

– os candidatos avaliam os custos envolvidos na obtenção e manutenção de uma outorga de 

radiodifusão; calculam se, no mercado competitivo eleitoral, essa ferramenta lhes trará alguma 

vantagem competitiva adicional; e a partir desta equação custo-benefício, decidem se investirão 

ou não em rádios locais, a partir da avaliação racional da possível maximização de benefícios 

políticos advinda dessa escolha. As figuras 6 e 7 demonstram essa forte complementariedade 

existente entre o desempenho de candidatos-radiodifusores em eleições a prefeito no período 

estudado e a proporção de candidatos proprietários de emissoras locais de rádio em relação ao 

total de emissoras, tanto por estado quanto por região:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

Figura 6 - relação entre o número de observações integrantes da amostra e número de 

rádios outorgadas, por estado  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 7 - relação entre o número de observações integrantes da amostra e número de 

rádios outorgadas, por região. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.5. Metodologia e resultados – impactos na votação proporcional obtida nas eleições de 

2000, 2004, 2008, 2012 e 2016 

Na seção anterior, utilizamos as seguintes variáveis para avaliar os efeitos da 

propriedade de emissoras de rádio sobre o sucesso eleitoral dos candidatos-radiodifusores em 

eleições municipais: o grau de competitividade, dado pela margem de votos entre o primeiro e 

o segundo colocado; o regime de mídia, classificado entre exclusivamente baseado no rádio ou 

com a participação de outros meios, como jornais, TVs e páginas na internet; o IDH-M de cada 

município; o tamanho da população, com base nos dados do censo do IBGE de 2010; o tempo 

em atividade da rádio previamente à realização da eleição, medido em meses; a incumbência; 

o tipo de rádio (comercial, educativa ou comunitária); o PIB per capita dos habitantes do 

município; o índice de Gini municipal; e a região na qual está a cidade. As análises estatísticas 

combinadas, por meio da avaliação chi-quadrado para cada variável e do modelo de Probit para 

todas as variáveis, mostraram que a margem de vitória, a incumbência e o regime de mídia do 

município foram fatores explicativos com significância estatística para a variável dependente. 

Mas essa variável dependente avaliada foi o sucesso eleitoral, caracterizada como uma 

variável binária “eleito” ou “não eleito”. Os dados coletados para a elaboração desta tese, 

contudo, também incluem a variável “votação percentual”, que indica a porcentagem de votos 

válidos atribuídos ao candidato-radiodifusor, em cada uma das 1.058 observações avaliadas. 

Desse modo, por meio de uma outra gama de avaliações estatísticas, é possível também 

investigar a eventual influência de todas as variáveis integrantes do modelo na votação 

percentual obtida por esses candidatos. As hipóteses podem ser mantidas as mesmas, porém 

trocando-se a variável dependente “sucesso eleitoral” pela “votação percentual”. A utilização 

desta outra variável dependente agrega uma resposta mais sensível, visto que ao invés de uma 

variável de resposta binomial “eleito” ou “não eleito”, temos agora uma variável contínua, com 

qualquer valor possível entre 0 (nenhum voto válido) e 100 (todos os votos válidos), com duas 

casas decimais. 

Para uma análise representativa, capaz de avaliar a ação integrada de todos os fatores 

anteriormente utilizados para a avaliação do sucesso eleitoral, recorremos a uma regressão 

linear múltipla, comumente aplicada na construção de modelos que descrevem a relação entre 

diversas variáveis explicativas de um determinado processo. Utilizamos o software R para 

realização da regressão linear múltipla das 1.058 observações integrantes da amostra, utilizando 

como variável dependente a votação proporcional obtida pelos candidatos-radiodifusores 

observados e, como fatores preditivos, a margem de vitória, o regime de mídia, o IDH-M, a 
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população em 2010, o tempo de operação da rádio, a incumbência, o tipo de rádio, o PIB per 

capita do município, o índice de Gini da localidade e a região. Os resultados são elencados na 

tabela a seguir:  
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Tabela 27 - Regressão linear múltipla para avaliação da votação proporcional obtida por 

candidatos-radiodifusores nas eleições de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. 

n(total) = 1058 n(cat) Estimativa P-value 

Margem vitória 1058 0,4433*** 

(0,02909) 

2-16 

Apenas rádio (sim) 822 7,264*** 

(1,528) 

0,00000228 

IDH-M 1058 -0,1833 

(13,61) 

0.989251 

População (2010) 1058 -0,000001406 

(0,000003555) 

0.692616 

Func. (5 a 10 anos) 338 1,003 

(2,119) 

0.636175 

Func. (1 a 5 anos) 279 1,284 

(2,149) 

0.550248 

Func. (+ 10 anos) 359 -0,5847 

(2,165) 

0.787139 

Incumbente (sim) 229 10,98*** 

(1,299) 

2-16 

Rádio Educativa 21 -7,490 

(3,948) 

0.058099 

Rádio Comunitária 813 -4,496*** 

(1,489) 

0.002590 

PIB per capita 1058 -0,00009559** 

(0,00004299) 

0.026389 

Índice de Gini 1058 -36,68*** 

(10,60) 

0.000563 

Região Nordeste 336 3,965 

(2,459) 

0.107089 

Região Norte 52 -3,599 

(3,270) 

0.271314 

Região Sudeste 355 2,312 

(2,082) 

0.266956 

Região Sul 229 6,415*** 

(2,191) 

0.003485 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** sig.. a p < 0.01 

**   sig. a p < 0.05 
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Como já detectado no que concerne à avaliação dos fatores que corroboram para o 

sucesso eleitoral dos candidatos-radiodifusores, mais uma vez podemos ver uma influência 

significativa dos dois fatores intrínsecos ao processo eleitoral que integram o modelo: a 

competitividade eleitoral (margem de vitória) e a incumbência. Ambos os fatores são 

estatisticamente significativos, a p < 0.01. A influência da incumbência na votação percentual 

obtida pelos candidatos-radiodifusores é bastante significativa. Enquanto a votação 

proporcional média dos candidatos-radiodifusores, nas 1.058 observações, foi de 42,50%, entre 

os incumbentes tal média é de 53,76%. Estes são, contudo, achados que pouco agregam ao teste 

das hipóteses, já é de se esperar que tanto a competitividade quanto a incumbência sejam fatores 

que influenciam o resultado eleitoral dos candidatos em geral, e não apenas dos candidatos-

radiodifusores. 

Repete-se, também, a significância estatística (p < 0.01) da variável independente 

“apenas rádio” quando avaliamos a votação proporcional obtida pelos candidatos-

radiodifusores. É, desse modo, mais um fator que pode comprovar a validade da hipótese de 

que um fator intrínseco à exploração de rádios locais – o regime de mídia municipal – está a 

influenciar o desempenho eleitoral dos candidatos proprietários dessas emissoras. Ao 

analisarmos a média de votação obtida pelos candidatos-radiodifusores integrantes da amostra, 

também se evidencia o melhor desempenho dos candidatos que concorreram em municípios 

nos quais o rádio tem o monopólio do noticiário político municipal. Nessas localidades, 

candidatos-radiodifusores obtiveram, em média, 44,03% dos votos válidos, contra 37,19% de 

votação obtida pelos candidatos-radiodifusores que concorreram em localidades que contam 

com jornais, TVs e/ou veículos online locais. 

A influência do PIB per capita e da desigualdade (medida pelo índice de Gini de 

desigualdade de renda per capita) sobre a votação percentual obtida por candidatos-

radiodifusores foram novos achados. Quando, anteriormente, utilizamos como variável 

dependente o sucesso eleitoral, o modelo Probit já havia indicado uma influência do índice de 

Gini próxima ao limite de significância a p < 0.05 (valor exato de p = 0.0621). Ao substituirmos 

a variável dependente “sucesso eleitoral” pela variável “votação percentual” – medida mais 

sensível devido a sua maior variabilidade - ressaltou-se a influência da desigualdade de renda 

da população no desempenho eleitoral dos candidatos proprietários de rádios locais. Mas, em 

um achado oposto ao que boa parte da literatura poderia esperar, sobretudo a de “media 

literacy” (THOMAN e JOLLS, 2004), observamos em ambas as análises que a relação é de 

proporcionalidade inversa: quanto menor é a desigualdade, melhor é o desempenho do 

candidato-radiodifusor.  
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Mais que isso: uma análise do efeito marginal médio e das margens preditivas das 

variáveis independentes sobre a variável dependente demonstram que, em que pese a interação 

dos diversos elementos integrantes do modelo, o índice de Gini do município é um fator 

explicativo influente para a determinação da votação proporcional obtida por candidatos-

radiodifusores. Para demonstrarmos tal relação, utilizamos o pacote margins do R, que traz uma 

estatística que computa predições vindas de um modelo, ao manipular os valores das 

covariáveis. Aplicamos, especificamente, as margens de predição, indicadas para os casos em 

que algumas ou todas as covariáveis não assumem valores fixos. Ao plotarmos os resultados da 

relação entre o índice de Gini e a votação proporcional obtida pelos candidatos-radiodifusores 

integrantes da amostra, obtivemos os resultados descritos no gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Valores preditivos de índice de Gini sobre votação proporcional obtida por 

candidatos-radiodifusores. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A análise dos valores preditivos mostra que, para um valor de índice de Gini de 0,62, o 

valor predito para a votação percentual de um candidato-radiodifusor seria 34,48%. Já para um 

índice de Gini de 0,32, o valor predito é de 45,53%. Como era de se esperar, esta influência do 

índice de Gini do município na votação proporcional obtida por candidatos-radiodifusores 

também tem impacto nas suas chances de eleição. Igualmente, a relação é de proporcionalidade 

inversa, com chances de eleição maiores para cidades com índices de Gini menores. Para 

demonstrarmos tal relação, utilizamos novamente o pacote margins do R, mas desta vez 

plotando os resultados da relação entre o índice de Gini e a taxa de sucesso eleitoral obtida 

pelos candidatos-radiodifusores integrantes da amostra. Os resultados dessa plotagem estão 

ilustrados no gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Valores preditivos de índice de Gini sobre a chance de eleição de candidatos-

radiodifusores. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O cálculo dos efeitos marginais plotados no gráfico 5 revelam que candidatos-

radiodifusores que concorrem em uma localidade com índice de Gini de 0,32 têm 49,55% mais 

chances de se elegerem do que aqueles que concorrem em um município com índice de Gini de 

0,62 (54,66% e 36,55% de chances de eleição, respectivamente). A análise do efeito marginal, 

portanto, demonstra que existe correlação entre o índice de Gini do município e as chances de 

eleição do candidato-radiodifusor, que tende a ter maiores chances de eleição nas localidades 

com menor índice de desigualdade. Tais dados, contudo, devem ser lidos com parcimônia, já 

que, na regressão Probit (ver tabela 25), o índice de Gini tem significância estatística somente 

se utilizado um limite de significância a p < 0.1 (valor exato de p de 0.0621). 

Mas, mesmo que feitas tais ressaltes, estamos diante de mais um elemento a contradizer 

a hipótese do coronelismo eletrônico. Lembremo-nos de que o coronelismo tem, como base de 

sua existência, uma grande desigualdade, gerada pela concentração de riqueza nas mãos dos 

coronéis – ou, mais especificamente, da concentração de terra, fonte maior a receber o trabalho 

para a produção de capitais em uma larga parcela dos municípios. A desigualdade de renda 

gera, por conseguinte, outras muitas desigualdades – entre elas uma concentração de poder 

político, que se perpetua na mão de uma elite agrária, que controla um grande contingente de 

votos, na sua maior parte composto por trabalhadores que cultivam suas terras. Desigualdade, 

portanto, não é apenas um resultado do coronelismo, mas em última instância a sua própria 

causa, o fator fundamental a gerar a submissão de uma enorme massa de desprovidos a uma 

pequena elite.  

Mas ao observarmos o que poderia ser classificado como coronelismo eletrônico nesta 

pesquisa – a concentração da propriedade, inclusive dos meios de comunicação local, nas mãos 

de poucos proprietários, que utilizam esses meios para aumentarem o seu prestígio político e o 

seu capital eleitoral -, foi possível concluir que o elemento da desigualdade não é um fator de 

ampliação dos impactos eleitorais advindos da propriedade de rádio local. Pelo contrário, é 

justamente nos municípios com menor concentração de renda que os candidatos-radiodifusores 

obtêm os melhores desempenhos eleitorais. Na amostra, os valores do índice de Gini variaram 

de um mínimo de 0,3190 (em Nova Pádua – RS) a 0,6996 (em Ipiaú – BA), com valor médio 

de 0,5006 e mediana de 0,4995. No conjunto de 530 observações realizadas em cidades com 

índice de Gini igual ou inferior à mediana, a votação proporcional média obtida pelos 

candidatos-radiodifusores foi de 44,33%. Nos 528 municípios com índice de Gini superior à 

mediana, por sua vez, o desempenho dos candidatos-radiodifusores foi mais modesto, com 

votação proporcional média de 40,67%.  
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E já que estamos analisando os impactos da desigualdade no desempenho dos 

candidatos proprietários de rádios locais, concentremo-nos agora na questão das variações 

regionais. Se, no modelo de Probit, não foi possível detectar qualquer influência da região em 

que está o município no sucesso eleitoral dos candidatos-radiodifusores, o mesmo não pode ser 

dito em relação à regressão linear múltipla que realizamos. Pudemos observar que o fato de 

concorrer em uma eleição municipal na região Sul concedeu aos candidatos-radiodifusores uma 

vantagem, que se corporificou em um desempenho eleitoral superior ao obtido nas demais 

regiões, mesmo quando controlamos por diversos outros fatores, tais como IDH-M, 

competitividade eleitoral, incumbência, índice de Gini e regime de mídia. Ao observarmos os 

valores médios observados em cada Região, podemos constatar que, no conjunto das 229 

observações realizadas nos estados da Região Sul, a votação proporcional obtida pelos 

candidatos-radiodifusores foi de 45,61% - superior, portanto, à média da amostra completa, que 

ficou em 42,50%.  

No extremo oposto, no que concerne ao desempenho dos candidatos-radiodifusores, 

ficou mais uma vez a região Norte. Nesta região, foi observado o desempenho de 52 candidatos-

radiodifusores, que obtiveram uma votação proporcional média de 32,43%. Contudo, o pequeno 

número de observações na região, que correspondem a apenas 4,91% da amostra completa, 

impediu que houvesse significância estatística para o impacto deste fator na votação 

proporcional, na regressão linear múltipla que realizamos. Mas, ao avaliarmos 

comparativamente os dados obtidos na Região Norte com os observados em todas as outras 

regiões, eleição a eleição, mais uma vez fica claro um perceptível desempenho inferior dos 

candidatos-radiodifusores daquela região. Como podemos observar no gráfico 6, a votação 

proporcional obtida pelos candidatos-radiodifusores da Região Norte foi inferior a observada 

em todas as outras regiões em 2000, 2004, 2012 e 2016. A única exceção ocorreu nas eleições 

de 2008, quando o desempenho dos candidatos-radiodifusores do Norte (39,68% de votação 

proporcional média) continuou inferior ao observado nas regiões Sul (51,20%), Nordeste 

(46,24%) e Sudeste (44,63%), sendo, porém, superior ao encontrado na região Centro-Oeste 

(33,50%).  
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Gráfico 6 - Votação proporcional média obtida por candidatos-radiodifusores, por 

região e eleição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A possível existência de padrões regionais para a maior ou menor efetividade da 

exploração de rádios locais sobre a ampliação do desempenho eleitoral de candidatos-

radiodifusores ganha ainda mais relevo devido ao fato de, a cada eleição, existir uma lista 

distinta de observações realizadas. Assim, mesmo que os candidatos integrantes da amostra, 

bem como as localidades de observação, variem de eleição a eleição, há a permanência de um 

padrão de desempenho distinto para os candidatos-radiodifusores, quando agregados por região 

na qual estão os municípios em que concorreram ao cargo de prefeito.  

 

4.6. Metodologia e resultados – votação proporcional obtida antes e depois da obtenção de 

uma outorga de rádio local 

Seguimos, portanto, acumulando elementos para o teste da hipótese de pesquisa, 

segundo a qual a posse de uma outorga de rádio é fator que amplia o capital político e a 

capacidade de angariar votos de seu proprietário. Admitimos, assim, que o verdadeiro 

fenômeno observado é uma coexistência da hipótese de pesquisa e da hipótese alternativa, que 

não são mutuamente excludentes. Deste modo, para ao mesmo tempo avaliarmos, de maneira 

conclusiva, o impacto da obtenção de uma outorga de radiodifusão no desempenho eleitoral 

dos candidatos-radiodifusores em eleições municipais e descartarmos a existência exclusiva da 
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hipótese alternativa, elaboramos uma segunda amostra, composta pelos casos de candidatos que 

concorreram em duas ou mais eleições e que, no intervalo entre essas eleições, tenham obtido 

uma outorga de rádio local. Para este grupo, medimos a evolução da votação recebida no 

segundo pleito, quando comparado à obtida no primeiro (ver figura 8). Na determinação das 

datas da obtenção das outorgas, levamos em conta os dias em que ocorreram as publicações das 

portarias de autorização das entidades no Diário Oficial da União e as datas da expedição das 

licenças provisórias e definitivas de funcionamento, no caso de emissoras comunitárias; ou os 

dias da publicação dos Decretos Legislativos de outorga das entidades, nos casos de emissoras 

educativas ou comerciais107. Neste desenho, o desempenho eleitoral dos candidatos está sendo 

comparado com os deles mesmos em um pareamento de suas votações proporcionais no 

momento anterior e no momento posterior à obtenção da outorga. Pode-se presumir, portanto, 

que as alterações no capital eleitoral entre um momento e outro, para a população estudada, se 

deve essencialmente a este fator que todos os indivíduos da amostra têm em comum: a obtenção 

de uma outorga de rádio entre uma e outra eleição.  

 

Figura 8 - Representação esquemática do grupo de observação. 

 

Eleição 1 --------------------- Eleição 2 

 

              

           

                                                                Obteve outorga 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Nesta amostra, foram incluídos todos os casos de candidatos-radiodifusores para os 

quais é possível fazer esta comparação entre uma votação pré e pós outorga, para as eleições 

municipais ocorridas em 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Tal votação foi medida como 

                                                 
107 Por força do que prevê o art. 2o da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, com redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.216-37, de 2001, as entidades que receberam autorização para prestar o serviço de radiodifusão 

comunitária têm direito a receber, após 90 dias do início da apreciação de suas outorgas pelo Congresso 

Nacional, uma licença de funcionamento em caráter provisório. Na prática, contudo, segundo informações 

colhidas no extinto Ministério das Comunicações, parte considerável das entidades iniciam suas atividades tão 

logo recebem a autorização do Poder Executivo. Portanto, para o caso das rádios comunitárias, a data de 

publicação da portaria de autorização é a que pode determinar, de maneira mais fidedigna, o ponto de real início 

de suas atividades. Há, contudo, casos em que emissoras preferem aguardar o recebimento da licença provisória 

para iniciar suas atividades. Nessas ocasiões, o espaço de tempo entre a publicação da permissão e a liberação 

dessa licença é curto, de apenas três meses. Já as entidades outorgadas antes de agosto de 2001 – data da 

promulgação da MP 2.216-37 - não contavam ainda com a previsão legal da existência de licenças provisórias de 

funcionamento. Para essas, havia a exigência legal de publicação de licença definitiva para o início das 

operações. Desse modo, em nossa base de dados, compilamos os dados da publicação da portaria de autorização 

e da emissão das licenças provisórias e definitivas de todas as rádios comunitárias integrantes da subamostra 

avaliada por meio da metodologia da diferença das diferenças.  



201 

 

percentual do total de votos válidos, visto que a utilização de uma comparação entre votações 

nominais em pleitos que ocorreram com um distanciamento de ao menos quatro anos entre eles 

pode ser contaminada por alterações no tamanho do eleitorado ocorridas nesse período. Desta 

relação entre as variáveis pré e pós outorga surgiu nossa principal variável de interesse: a 

oscilação do desempenho eleitoral, que será dada pela evolução em pontos percentuais do 

desempenho eleitoral nestes pleitos.  

Mais uma vez, tanto o desenho de pesquisa quanto as peculiaridades dos regimes de 

mídia dos municípios brasileiros permitiram a construção de um quase-experimento 

(experimento natural), com um número significativo de casos, espalhados por todas as regiões 

brasileiras e representativos de situações distintas e realidades sociais variadas. Segundo Cohen, 

Manion e Morrison (2000), um desenho de pesquisa quase-experimental fornece ao pesquisador 

a oportunidade de avaliar os efeitos da manipulação de um determinado fator, sem, contudo, se 

construir um experimento de fato. Isso porque, em quase-experimentos, os fenômenos 

observados não ocorrem em um ambiente completamente controlado. Neles, ao contrário do 

que acontece em um experimento verdadeiro, não há a alocação randômica de participantes no 

grupo de observação e no grupo de controle. São outros os fatores que levam um ou outro 

indivíduo a fazer parte de cada grupo – na maior parte das vezes, algum evento natural, que faz 

com que esses grupos de observação e controle existam naturalmente, daí o nome “experimento 

natural”. O mais importante, segundo os autores, é que a divisão entre os grupos de tratamento 

e de controle ocorra por força de um critério externo, não manipulável pelo pesquisador. 

Experimentos naturais têm sido crescentemente utilizados na ciência política justamente devido 

a essas características, que os tornam muito propícios a buscar respostas para questões que 

dificilmente poderiam ser analisadas por meio de experimentos controlados. Eles são 

particularmente úteis por contribuírem para se minimizar a interferência de variáveis externas, 

um problema pervasivo nas ciências sociais (DUNNING, 2012). 

Mas os experimentos naturais, em que pese a sua grande aceitabilidade pela comunidade 

científica, nas mais variadas áreas do conhecimento, por certo não são uma panaceia na busca 

pela verdade científica, e apresentam problemas de credibilidade intrínsecos à sua conformação. 

Nas ciências sociais, em especial, as limitações dos desenhos de pesquisa baseados em 

experimentos naturais ficam mais evidentes. Dunning (2008), por exemplo, argumenta que os 

dados utilizados em experimentos naturais vêm de experimentos que estão ocorrendo 

naturalmente – parece uma frase redundante, mas os significados vindos dessa afirmação são 

de grande relevância. Nas ciências sociais, os fenômenos observados em experimentos naturais 

são usualmente fatos que ocorrem como produto de forças sociais e políticas. Como a 
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manipulação das variáveis não estão sob controle do pesquisador, os experimentos naturais são, 

de fato, estudos observacionais, em que há uma forte carga de atuação daquele que observa para 

determinar que um fenômeno ocorre “como se fosse” um experimento. Logo, existe uma certa 

adaptação entre o que é um experimento clássico e o que o observador julga estar sendo um 

fenômeno natural que reproduz os elementos inerentes a tais experimentos. Além disso, há 

sempre a possibilidade de que diferenças não observadas entre o grupo de tratamento e o grupo-

controle possam ser a causa verdadeira das alterações na variável dependente estudada.   

Na presente pesquisa, diversas medidas foram adotadas para minimizar os problemas 

existentes em experimentos naturais. Um elemento essencial foi a garantia de que os requisitos 

elencados por Cohen, Manion e Morrison (2000), classicamente exigidos para a caracterização 

de uma pesquisa como um estudo quase-experimental, estivessem todos presentes nesta 

pesquisa, tais como um grupo de observação (ou de tratamento), um grupo-controle (não 

exposto ao tratamento) (ver figura 9), e uma divisão entre integrantes do grupo-controle e do 

grupo de observação realizada de maneira não manipulável pelo observador (no caso, é a 

obtenção de uma outorga de radiodifusão local o fator de classificação). 

Outro cuidado foi garantir que os grupos de observação e de controle fossem os mais 

similares possível. Desse modo, na construção do grupo-controle, foram utilizados candidatos 

que concorreram duas vezes ao cargo de prefeito, que lançaram candidatura nas eleições com 

maior presença de indivíduos no grupo de observação (2008 e 2012) e que tinham, como único 

fator evidente de diferenciação em relação ao grupo de observação, o fato de não terem obtido 

uma outorga de radiodifusão local no ínterim entre as duas eleições observadas.  

Mas o elemento de maior peso na construção desta observação na forma de um 

experimento natural está no fato de que não estamos comparando simplesmente desempenhos 

eleitorais de grupos proprietários ou não proprietários. A rápida expansão das rádios locais pelo 

Brasil experimentada nas primeiras décadas do século XXI possibilitou a construção de um 

grupo de observação que, de certa forma, embute em si mesmo um grupo-controle. Isso porque 

tal expansão tornou possível observar o desempenho eleitoral de indivíduos que não tinham 

uma outorga de rádio local e compará-lo com o desempenho eleitoral obtido pelos mesmos 

indivíduos após a obtenção da outorga. Eles são, portanto, exatamente as mesmas pessoas, 

iguais em provavelmente quase tudo, mas com certeza diferentes em três aspectos: estão mais 

velhos na segunda eleição em relação à primeira; conquistaram maior visibilidade depois de se 

lançarem candidatos em uma tentativa anterior; e passaram a possuir uma outorga de rádio. 

Dessa observação, a variável dependente que obtivemos não é simplesmente um desempenho 

eleitoral, mas sim a evolução da votação proporcional obtida entre um momento anterior e um 
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momento posterior à obtenção da outorga da rádio local de sua propriedade. Da mesma forma, 

no grupo-controle, a variável dependente observada é a evolução da votação proporcional 

obtida entre duas eleições. Tal como no grupo de observação, no grupo-controle os indivíduos 

observados nas duas eleições são os mesmos, iguais em provavelmente quase tudo, exceto por 

dois fatores: estavam mais velhos na segunda observação e haviam conquistado maior 

visibilidade depois de se lançarem candidatos em uma tentativa anterior. Restou, assim, uma 

única grande e certa diferença: ao contrário do que vimos no grupo de observação, no grupo-

controle ninguém se tornou radiodifusor entre uma e outra eleição.      

Uma vez aplicado o desenho de pesquisa proposto para os candidatos detentores de 

outorgas de radiodifusão sonora comunitária, educativa ou comercial, chegamos a um total de 

134 casos selecionados que se enquadram em todas estas condições metodológicas necessárias 

à construção de um quase-experimento. Os resultados indicam uma votação média anterior à 

obtenção da outorga de radiodifusão de 45,13%, ante 47,96% de votação média posterior à 

obtenção da outorga. Detectou-se, portanto, um aumento médio de 2,83 pontos percentuais na 

votação média dos candidatos selecionados após a obtenção de uma outorga de rádio local – 

uma melhora média de 6,27% em seus desempenhos eleitorais. Neste grupo, 73 indivíduos 

tiveram ampliação da sua votação proporcional após a obtenção de uma outorga (média de 

+13,53 p.p. entre as duas eleições); 2 foram candidatos únicos em ambas as eleições e, portanto, 

tiveram sua votação inalterada, com 100% dos votos válidos; e 59 tiveram piora na sua votação 

proporcional (média de – 10,29 p.p). A tabela 28 traz um resumo dos principais achados desta 

fase da pesquisa.  

 

Tabela 28 - Resumo da evolução do desempenho eleitoral dos candidatos-radiodifusores 

integrantes do grupo de observação após a obtenção de uma outorga de rádio local. 

CAT n media_impact mediana_impact desvpad_impact 

ampl_vot 73 (54,487%) + 13,53 p.p. +10,22 p.p. 11,69 p.p. 

dimi_vot 59 (44,03%) - 10,32 p.p. - 9,29 p.p. 8,05 p.p. 

mesm_vot 2 (1,49%) 0 p.p. --- --- 

     

tota_vot 134 (100%) + 2,83 p.p.  +0,92 p.p. 15,55 p.p. 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados de fontes diversas. 

 

Mas, ainda que esses resultados pareçam indicar uma influência significativa da 

obtenção de uma outorga de rádio local na ampliação da votação proporcional de candidatos-

radiodifusores a prefeito no período estudado, há um viés de seleção considerável, que impede 
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que conclusões definitivas possam advir apenas desse conjunto de dados. Isso porque, devido 

às características do desenho de pesquisa proposto, há naturalmente a inclusão de candidatos 

que concorreram pela primeira vez a um cargo eletivo anteriormente à obtenção da outorga, 

voltando a concorrer em uma eleição seguinte. Assim, seria possível que o efeito de aumento 

da votação detectado nesta amostra, no todo ou em parte, fosse atribuível não à exploração do 

serviço de radiodifusão, mas tão somente à exposição gerada pela participação na primeira 

eleição da amostra, ou mesmo à experiência adquirida sobre como funciona um processo 

eleitoral. De fato, há na literatura evidências de que o simples fato de se lançar candidato e de 

concorrer em uma eleição a prefeito pode, em tese, ser fator suficiente para ampliar o capital 

eleitoral de um candidato para uma eleição seguinte, independentemente de outros fatores. 

(MAGALHÃES, 2012; MOREIRA, 2012). 

Assim, para contornar essa contaminação do grupo estudado e obter um resultado mais 

fidedigno, optamos por comparar os resultados do grupo de observação com os do grupo-

controle, formado por candidatos que concorreram em duas eleições seguidas, mas que não 

obtiveram uma outorga de radiodifusão nesse ínterim. A construção deste grupo-controle, como 

destacamos, era essencial para que o nosso estudo atendesse aos requisitos exigidos de um 

quase-experimento, de modo a dotar seus resultados de maior grau de plausibilidade, de acordo 

com os critérios de Dunning (2008). Optamos por estabelecer os pleitos de 2008 e 2012 como 

base para a formação deste grupo. Tal escolha se deu porque, na amostra completa, composta 

pelos 1.058 casos, são essas as eleições que contam com o maior número de observações – 240 

(22,68% do total de observações) em 2008 e 271 em 2012 (25,61% do total de observações). 

Desta base, foram excluídos os 11 indivíduos que obtiveram uma outorga de radiodifusão 

sonora local neste intervalo entre 2008 e 2012 (oito de rádio comunitária, dois de rádio 

comercial e um de rádio educativa), e então chegamos à conformação final do grupo-controle, 

que conta com 3.438 observações.  

 

Figura 9 - Representação esquemática do grupo-controle. 

 

Eleição 2008 --------------------- Eleição 2012 

 

              

           

                                                              Não obteve outorga 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Medimos então a evolução da votação recebida no segundo pleito, quando comparado 

ao primeiro, para esse grupo-controle. Os resultados indicam, para o grupo-controle, uma 

votação média em 2008 de 44,00%, ante 44,98% de votação média em 2008. Detectou-se, 

portanto, um aumento médio de 0,98 ponto percentual na votação média dos candidatos que 

concorreram seguidamente em 2008 e 2012 – ampliação de 2,23% em seus desempenhos 

eleitorais. No grupo-controle, 1.844 indivíduos tiveram ampliação da sua votação proporcional 

(média de +14,08 p.p. entre as duas eleições), quatro tiveram sua votação proporcional 

inalterada e 1.590 tiveram piora na sua votação proporcional (média de -14,20 p.p. entre as duas 

eleições). A tabela 29 traz um resumo dos principais indicadores do grupo-controle.   

 

Tabela 29 - Resumo da evolução do desempenho eleitoral dos candidatos não-

radiodifusores integrantes do grupo-controle.  

CAT n media_impact mediana_impact desv.pad_impact 

ampl_vot 1844 (53,63%) +14,08 p.p. +9,63 p.p. 13,67 p.p. 

dimi_vot 1590 (46,25%) -14,20 p.p. -9,15 p.p. 14,70 p.p. 

mesm_vot 4 (0,12%) 0 p.p. --- --- 

     

tota_vot 3438 (100%) + 0,98 p.p.  +0,94 p.p. 19,97 p.p. 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados de fontes diversas 

 

O resultado dos efeitos dos tratamentos, tanto para o grupo-controle quanto para o grupo 

de observação, formam uma distribuição normal de resultados. A distribuição normal, 

integrante da família das distribuições contínuas, pode ser descrita como N (, 2), de modo 

que se X é distribuído normalmente, X ~ N (, 2). Nessa notação, a distribuição admite dois 

parâmetros: o valor médio, representado por , e a variância (ou dispersão) dos valores em 

torno da média, representada por 2. A função de densidade de probabilidade da distribuição 

normal é dada por: 

 

f (x; , 2) = 
1

√2𝜋2
𝑒−

1
22(𝑥−𝜇)2

 

 

 Uma propriedade da distribuição normal é a de que os parâmetros ( e 2) são 

independentes entre si. A média () determina a localização central da distribuição e a variância 

(2) determina a escala de distribuição. Uma segunda propriedade de interesse é a simetria da 
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distribuição normal – a parte direita do gráfico é igual à sua parte esquerda. Ao analisarmos os 

resultados do grupo-controle e do grupo de observação, esta simetria fica bem pronunciada. 

Nos gráficos 5 e 6, vemos gráficos compostos de frequências de casos observados para cada 

faixa de diferença entre os resultados pré e pós tratamento, representados pelo histograma, e da 

função da densidade de probabilidade da distribuição, representada pelas linhas: 

 

Gráfico 7 - Frequências compostas de casos observados (grupo-controle) 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 8 - Frequências compostas de casos observados (grupo de observação) 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Mas, além da simetria e da concentração de eventos em torno da média, também é 

possível notar nos gráficos uma baixa frequência de casos observados nos extremos – tanto de 

grande ampliação quanto de intensa diminuição na votação percentual dos candidatos 

observados. Esse achado é válido tanto para o grupo de observação quanto para o grupo-

controle, e indica que o fenômeno observado é influenciado, essencialmente, pelos casos que 

se encontram em volta da média, com pouca interferência dos casos extremos. Especificamente 

para o grupo de observação, a faixa que vai de uma diminuição de -34,99 até um aumento de 

30 pontos percentuais obtidos na eleição posterior ao tratamento, quando comparada à obtida 

antes do tratamento, inclui 128 dos 134 casos observados (95,52%). Se restringirmos mais a 

faixa de resultados observados, englobando apenas os que vão da faixa de -15 a +15 pontos 

percentuais, temos ainda um total de 95 dos 134 casos observados (70,90%).   

 Para comprovar matematicamente a normalidade dos resultados das diferenças pré e 

pós-tratamento no grupo de observação, realizamos o teste de Shapiro-Wilk. O teste, proposto 

em 1965, é baseado na estatística W e comumente utilizado para a avaliação de normalidade de 

conjuntos de dados (HERNAN e ROBINS, 2018). Utilizamos o software R para o cálculo da 

estatística de Shapiro-Wilk para os 134 resultados das diferenças entre o pré e o pós-tratamento 

do grupo-controle. Uma vez que o resultado demonstrou um p >  e que, em paralelo, a 

estatística W calculada é maior do que o valor crítico de W para o n = 134, a hipótese nula não 

é rejeitada. A tabela 30 traz os resultados completos do teste. 

 

Tabela 30 - Resultados do teste de Shapiro-Wilk para avaliação da normalidade das 

diferenças de resultados entre pré e pós-tratamento (grupo de observação). 

Número de amostras (n) 134 

Média 2,8301 

Estatística W de Shapiro-Wilk calculada 0,98284 

Valor de p calculado 0,08987 

Valor crítico de W (nível de significância de 5%) 0,98037 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Mas, para atestar a efetividade dos tratamentos e, principalmente, para testar a hipótese 

de que a obtenção de uma outorga de rádio local é um fator que influencia positivamente o 

desempenho eleitoral do candidato-radiodifusor, é necessário aprofundar mais a análise dos 

resultados. A aplicação de um teste estatístico que possa referendar o modelo proposto é 
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condição essencial para se confirmar aquilo que a distribuição de frequências demonstrada nos 

gráficos 7 e 8 parece demonstrar: que os valores extremos são pouco influentes, com a maior 

parte das diferenças se concentrando em torno da média, que é superior a zero e suficientemente 

desviada da hipótese nula. Necessário, contudo, avaliar se a dimensão do impacto do 

tratamento, aliada ao número de casos observados, são suficientes para conferir validade 

estatística aos achados da pesquisa.  

 Para a escolha do teste estatístico, é necessário considerar a natureza dos dados 

coletados ao longo da pesquisa. Como já demonstramos, as medidas anteriores e posteriores ao 

tratamento e, consequentemente, as diferenças entre as medidas observadas têm uma 

distribuição normal, tanto para o grupo de observação quanto para o grupo de controle. Também 

foi observada a obtenção de medidas na mesma unidade para os grupos pré e pós tratamento – 

no caso, uma variável contínua de intervalo ou rácio (a votação proporcional obtida nas eleições 

observadas, dentre os votos válidos computados em cada eleição), que pode ir de 0 a 100. Há, 

desse modo, pareamentos das amostras, nos quais os indivíduos são avaliados em duas ocasiões, 

formando assim os seus próprios controles. Trata-se, portanto, de uma amostra classicamente 

utilizada para determinar o nível de uma determinada medida antes e depois de uma 

intervenção. Utilizamos, para designar tal intervenção, o nome “tratamento” devido à grande 

similaridade do desenho de pesquisa que utilizamos com aqueles utilizados nas ciências da 

saúde para a avaliação da resposta a um medicamento ou outra intervenção médica, tais como 

tratamento medicamentoso, introdução de uma dieta ou aplicação de uma intervenção cirúrgica.   

 Desse modo, tendo em vista que a variável de interesse é a diferença entre médias de 

amostras pareadas, e que o objetivo é testar se a média dessas diferenças é diferente de zero, de 

modo a rejeitar a hipótese nula, o teste a ser utilizado deve ser apropriado para a avaliação de 

amostras pareadas. A tabela 31 traz um exemplo de como deve ser a estrutura de dados de uma 

amostra pareada que compara valores pré e pós tratamento, de acordo com Hernan e Robins 

(2018):  
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Tabela 31 - Estrutura dos dados de uma amostra pareada pré e pós tratamento 

Unidade amostral 1a medida 

(pré-tratamento) 

2a medida 

(pós-tratamento) 

Diferença entre 

as medidas 

1 X11 X12 D1 

2 X21 X22 D2 

. . . . 

. . . . 

n Xn1 Xn2 Dn 

Média x1
 x2

 d  

Desvio padrão s1 s2 sd 

Fonte: Hernan e Robins (2018)  

 

 Este é, assim, um desenho clássico para a aplicação inicial de um método padronizado 

de diferença das diferenças (difference in differences). Trata-se da estruturação mais simples 

deste tipo de abordagem, na qual dois grupos são observados por dois períodos. Um dos grupos 

é exposto ao tratamento no segundo período, mas não no primeiro – este será o grupo de 

observação. O segundo grupo, por sua vez, que será o grupo-controle, não é exposto ao 

tratamento em nenhum dos períodos. A técnica estatística da diferença das diferenças é 

amplamente aplicada em pesquisas quantitativas, para emular desenhos de experimentos por 

meio de dados obtidos em estudos observacionais. Ela é utilizada para calcular o efeito do 

tratamento (uma variável explanatória ou independente) em um resultado (uma variável 

dependente ou de resposta), por meio da comparação da mudança média deste resultado no 

grupo de observação, com a alteração média do resultado do grupo-controle (HERNAN e 

ROBINS, 2018). 

No caso da pesquisa que desenvolvemos nesta tese, em que os mesmos indivíduos de 

um grupo são observados em cada período, o ganho médio do grupo-controle é subtraído do 

ganho médio do grupo de observação. Esta subtração remove os vieses eventualmente 

existentes na comparação do segundo período entre o grupo de observação e o grupo-controle 

que poderiam ser atribuídos a diferenças permanentes entre esses grupos, bem como possíveis 

vieses advindos da comparação dos indivíduos pertencentes ao grupo de observação ao longo 

do tempo. O tratamento proposto é a obtenção de uma outorga de rádio, que será encarada como 

a variável explanatória ou independente. O resultado, nossa variável dependente ou de resposta, 

é o desempenho eleitoral obtido após a introdução da propriedade da outorga de rádio para o 

grupo de observação. Além desses elementos, nossa equação para a análise da diferença das 

diferenças deve excluir interferências espúrias de padrões repetidos que não tenham relação 
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com o tratamento administrado. O modelo para um membro qualquer do grupo de observação 

ou do grupo-controle pode ser descrito pela seguinte equação: 

 

y = 0 + 1d + 0d2 + 1d2  d + u 

   

 Nesta equação, y é o resultado de interesse e d2 é uma variável dummy para o segundo 

período. A variável dummy d expressa as possíveis diferenças entre o grupo de observação e 

o grupo-controle anteriores à aplicação do tratamento. A dummy para o período de tempo (d2), 

exprime fatores agregados que causariam mudanças em y mesmo sem a aplicação do 

tratamento. O coeficiente de interesse, expresso por 1, multiplica a interação entre os termos 

d2  d. A diferença das diferenças é estimada pela equação: 

 

̂1 = (�̅�B,2 – �̅�B,1) – (�̅�A,2 – �̅�A,1)    

 

 Aplicados os dados medidos no grupo de observação e no grupo de controle, nos dois 

períodos integrantes da pesquisa, chegamos aos resultados expressos no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 9 - comparação da evolução de desempenho eleitoral entre o grupo de 

observação e o grupo-controle. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Podemos observar, portanto, que a média do desempenho eleitoral no período 1 (p1) 

para o grupo-controle foi de 44,00%, contra 44,98% no período 2 (p2). Para o grupo de 

observação, o valor de p1 foi de 45,13%, contra um valor de p2 de 47,96%. Em que pese o valor 

de p1 do grupo de observação ser superior ao constatado para o grupo-controle – o que indica 

um viés de seleção inicial, gerado por um natural melhor desempenho de candidatos a prefeitos 

que viriam a obter uma outorga após p1, quando comparados aos indivíduos do grupo-controle 

– o gráfico evidencia uma inclinação da reta do grupo de observação mais acentuada do que a 

do grupo-controle. Esta inclinação demonstra que, mesmo que o grupo de observação tenha um 

desempenho eleitoral médio em p1 superior ao observado no grupo-controle, a introdução do 

tratamento foi um fator que ampliou ainda mais o desempenho eleitoral do grupo-controle, 

aumentando a distância entre os grupos no momento p2.   

Este aumento de distância, que gera um gráfico com linhas tendentes ao afastamento, é 

um primeiro indicador da eficácia do tratamento. Mas é necessário quantificar esta eficácia, de 

modo a comprovar que o efeito é grande o suficiente para evitar que seja atribuído ao acaso. 

Graficamente, é possível fazer uma primeira avaliação deste indicador por meio do traçado de 

uma reta paralela à observada para o grupo-controle. Esta reta, representada por Q no gráfico 

7, tem como ponto de partida em p1 o valor observado naquele momento para o grupo de 

observação e é traçada paralelamente à reta do grupo-controle, até o ponto p2. Ela representa o 

valor esperado para a média do resultado experimentado pelo grupo de observação, caso o 

tratamento implementado não tivesse efeito. A inclinação das retas do grupo-controle e do 

grupo de observação iriam se manter, assim, sempre paralelas, uma vez que apenas os efeitos 

compartilhados por ambos os grupos estariam presentes. Portanto, quanto maior o ângulo 

formado entre a reta do grupo de observação e a reta Q, mais distantes estarão os pontos em P2 

para essas retas, indicando um maior efeito do tratamento. 

Observemos mais detalhadamente essas medidas no gráfico dos resultados encontrados 

para o grupo de observação, o grupo-controle e a reta Q no gráfico: 
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Gráfico 10 - Comparação da evolução de desempenho eleitoral entre o grupo de 

observação e o grupo-controle e avaliação do resultado específico do tratamento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Podemos verificar que a distância entre o ponto em p2 do grupo-controle (44,98) para a 

reta Q (46,14) é de 1,16. Isso significa que, caso o tratamento não obtivesse efeito, o ponto p2 

esperado estaria 1,16 ponto percentual acima do valor de p2 do grupo-controle. Este efeito, em 

tese, é o valor da soma das variáveis dummy (d) inseridas na equação do modelo proposto 

anteriormente, que por serem compartilhadas entre ambos os grupos, causariam efeitos na 

mesma proporção. A partir desta constatação, podemos confirmar a hipótese de que candidatos 

que concorrem em mais de uma eleição terão, naturalmente, uma tendência a obter um 

desempenho melhor na eleição em p2, quando comparada à ocorrida em p1, cujos efeitos estão 

expressos na equação por d. Dentre os possíveis fatores que explicariam este aumento de 

desempenho, destacamos a experiência obtida no primeiro pleito, que faz com que o candidato 

aperfeiçoe suas estratégias de campanha; e a visibilidade obtida em uma eleição, que o torna 

mais conhecido do eleitorado, aumentando assim o seu desempenho eleitoral na eleição 

seguinte. 

Mas, ao avaliarmos o desempenho dos candidatos submetidos ao tratamento, 

observamos uma ampliação significativa do seu desempenho eleitoral em p2, quando 

comparado ao momento p1, em níveis mais elevados do que os obtidos pelos candidatos 
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integrantes do grupo-controle. Há uma distância de 2,98 pontos percentuais entre o p2 do grupo 

de observação e o do grupo-controle. A partir da reta Q, é possível dividir esta distância em 

duas partes: uma que é a distância do p2 de Q ao p2 do grupo-controle que, como vimos, é de 

1,16 ponto percentual e representa a soma das influências das variáveis dummy compartilhadas 

por ambos os grupos; e outra que vai do ponto p2 de Q (valor esperado) ao valor observado nos 

candidatos do grupo-controle em p2 (valor obtido), no qual encontramos uma diferença de 1,82 

ponto percentual. Isso significa que, na diferença de 2,98 pontos percentuais entre o p2 do 

grupo-controle e o p2 do grupo de observação, após a exclusão da soma dos fatores integrantes 

das variáveis dummy incorporadas ao modelo (1,16 ponto percentual), resta ainda uma 

diferença de 1,82 ponto percentual, que pode ser atribuída exclusivamente à introdução do 

tratamento. Portanto, utilizando-se a técnica estatística da diferença das diferenças, está 

confirmado que a obtenção de uma outorga de radiodifusão foi um instrumento eficaz para a 

ampliação da votação proporcional, entre os votos válidos, no grupo de observação, composto 

pelos 134 candidatos-radiodifusores que satisfizeram as condições metodológicas para a sua 

inserção neste grupo.  

Constatada, pois, a eficácia do tratamento, resta avaliar a significância estatística dos 

dados coletados. Levando-se em conta a natureza e a estrutura dos dados, bem como a 

normalidade da sua distribuição para os valores pré outorga, pós outorga e de diferença entre 

as medidas, concluímos que as distribuições t são apropriadas para o teste da hipótese nula de 

que a média das diferenças é igual a zero. Assim, nosso teste de escolha foi o teste t para 

amostras pareadas, recomendado tanto devido à estrutura e natureza dos dados quanto ao 

tamanho do universo amostral108. Para as diferenças das medidas, obtivemos a informação de 

que a sua média é de +2,83. Também calculamos o seu desvio padrão, que foi de 15,55. Os 

graus de liberdade (df) da amostra são 133 (134 unidades amostrais menos 1). Há que se 

ressaltar que a diferença das medidas pré e pós tratamento pode variar tanto para um valor 

positivo, no caso de acréscimo de votação proporcional, quanto para um valor negativo, quando 

há queda de desempenho, a despeito da aplicação do tratamento. Exatamente por isso, a 

hipótese nula (H0) envolve tanto um efeito igual a zero quanto um impacto negativo ( 𝑥 ≤ 𝜇𝑜 ), 

no qual a administração do tratamento leva, na verdade, a uma diminuição do desempenho 

eleitoral do candidato-radiodifusor. Assim, o teste deve levar em conta uma aplicação bicaudal, 

                                                 
108 O Sigma Centre for Excellence in Mathematics & Statistics Support recomenda a utilização do teste-t pareado 

para a comparação de variáveis em escala, intervalo ou rácio, na comparação das médias dos dados de duas 

amostras correlacionadas. Essa comparação pode se dar, por exemplo, em observações anteriores e posteriores a 

uma intervenção no mesmo participante ou na comparação de duas medidas do mesmo participante utilizando 

duas técnicas de medidas diferentes.   
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ou seja, com duas caudas na distribuição dos valores, de modo a avaliar simultaneamente a 

possibilidade de 𝑥 < 𝜇𝑜  e de 𝑥 > 𝜇𝑜. A equação para o modelo de avaliação do impacto do 

tratamento na unidade amostral é: 
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j=1 para a medida pré-outorga e j=2 para a medida pós-outorga. 

 

 Aplicada a equação, os resultados podem ser os seguintes: 

 

l =
d

s nd /
 

Se l la a> < -- - - -t tn n11 2 11 2, / , / ou   rejeitada a hipótese nula (existe diferença significativa 

entre as condições antes e depois da outorga). 

 

Se - £ £- - - -t tn n11 2 11 2, / , /a al   não rejeitamos a hipótese nula, (a amostra não fornece 

evidência estatística de diferença entre as condições antes 

e depois da outorga). 

  

 Os valores críticos da distribuição t são calculados de acordo com as probabilidades de 

dois valores de alfa – um para distribuições unicaudais e outro para distribuições bicaudais. 

Outro fator utilizado no cálculo dos valores críticos é o número de graus de liberdade (df), 

representada na equação por n-1. Assim, uma vez calculado o t para o conjunto de dados, é 

necessário avaliar o número de graus de liberdade (df) e o valor de  correspondente – no caso 

desta pesquisa, será o  para distribuições bicaudais.  

 Utilizamos o software R para o cálculo do valor de t em uma estatística t de student 

pareada, que retornou o valor t = 2,0995. Ao tabularmos este valor na tabela de distribuição de 

t para duas caudas e 133 graus de liberdade, observamos que tal valor corresponde à coluna de 
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 = 0.05 (1.9778 < 𝑡 < 2.3547). O software R também forneceu, em seu cálculo, o valor 

exato de p para distribuições bicaudais da nossa amostra, que foi de 0.0376.  

 Desse modo, tendo em vista que p < 0.05 (valor exato de 0.0376), rejeitamos H0 e 

comprovamos a hipótese alternativa (H1), tendo em vista que há baixa possibilidade de que este 

resultado esteja ocorrendo por obra do acaso. Os dados coletados permitem afirmar que a 

obtenção de uma outorga de radiodifusão, no grupo de 134 indivíduos avaliados, foi um fator 

que impactou positivamente o desempenho eleitoral de candidatos-radiodifusores em eleições 

a prefeito. Portanto, é possível afirmar que há evidências estatísticas fortes (t = 2.0995, p = 

0.0376) de que a exploração de uma rádio local por um candidato-radiodifusor aumenta o seu 

desempenho eleitoral, em média, em 2,83 p.p. As tabelas 32 e 33 resumem os resultados obtidos 

na avaliação das estatísticas das amostras pareadas dos indivíduos avaliados: 

 

Tabela 32 - Estatísticas das amostras pareadas (grupo de observação) 

 Média N Desvio padrão Erro padrão da média 

 Depois da outorga (D_out) 47,9628 134 16,3872 1,4156 

Antes da outorga(A_out) 45,1327 134 17,1396 1,4806 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 33: Testes das amostras pareadas (grupo de observação)  

 

Diferenças no pareamento 

t df 
Sig. (2 

caudas) Média 
Desvio 

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

Intervalo de confiança das 

diferenças a 95% 

Inferior Superior 

D_out – 

A_out 
2,8301 15,5459 1,3430 0,1638 5,4964 2.0995 133 0.0376 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Em seguida, o processo foi repetido, para a avaliação estatística do grupo-controle. 

Como havíamos citado anteriormente, para o grupo-controle, a hipótese é de que o fato de um 

candidato concorrer em duas eleições seria um fator que, por si só, se mostraria suficiente para 

elevar a sua votação na segunda eleição. Este efeito seria causado, em sua maior parte, pela 

experiência e pela visibilidade conquistadas na primeira eleição, o que tornaria o candidato 

mais eficiente em suas estratégias e mais conhecido do eleitor e, assim elevaria as suas chances 

de conquista de votos no pleito posterior. Nossa hipótese, contudo, avaliava que este efeito, 

mesmo que existente, seria menor do que o observado no grupo-controle, formado pelos 
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candidatos-radiodifusores que obtiveram uma outorga no intervalo entre duas candidaturas, 

conforme já demonstrado pelo método estatístico das diferenças das diferenças.   

 O valor de t para o grupo-controle em uma estatística t de student pareada, calculado 

por meio do software R, foi de t = 2.886. Ao tabularmos este valor na tabela de distribuição de 

t para duas caudas e 3.437 graus de liberdade, observamos que tal valor corresponde à coluna 

de  = 0.01 (2,5773 < 𝑡 < 3,0926). O software R também forneceu, em seu cálculo, o valor 

exato de p para distribuições bicaudais da nossa amostra, que foi de 0.0039.  

 Desse modo, tendo em vista que p < 0.01 (valor exato de 0.0039), rejeitamos H0 e 

comprovamos a hipótese alternativa (H1), tendo em vista que há baixa possibilidade de que este 

resultado esteja ocorrendo por obra do acaso. Os dados coletados permitem afirmar que a 

participação no processo eleitoral prévio, no grupo de 3.438 indivíduos avaliados, foi um fator 

que impactou positivamente o desempenho eleitoral de candidatos na eleição imediatamente 

posterior, no caso de candidatos a prefeito. Portanto, é possível afirmar que há evidências 

estatísticas fortes (t = 2.886, p = 0.0039) de que a visibilidade e a experiência angariadas por 

um candidato a prefeito em uma eleição aumenta o seu desempenho eleitoral na eleição 

imediatamente posterior, em média, em 0.98 p.p. As tabelas 34 e 35 resumem os resultados 

obtidos na avaliação das estatísticas das amostras pareadas dos indivíduos avaliados: 

 

Tabela 34 - Estatísticas das amostras pareadas (grupo-controle) 

 Média n Desvio padrão Erro padrão da média 

 Eleição posterior 

(el_post) 

44,9844 3438 20,0716 0,3423 

Eleição anterior 

(el_ant) 

44,0014 3438 16,6614 0,2842 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 35 - Testes das amostras pareadas (grupo-controle)  

 

Diferenças no pareamento 

t df 
Sig. (2 

caudas) Média 
Desvio 

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

Intervalo de confiança das 

diferenças a 95% 

Inferior Superior 

el_post – 

el_ant 
0,9830 19,9714 0,3406 0,3154 1,6506 2.886 3437 0.0039 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Ao analisarmos os valores médios de votação proporcional observados no momento pré-

tratamento para o grupo-controle e para o grupo de observação, podemos observar que estes 

são consideravelmente superiores entre os candidatos que receberam uma outorga de 

radiodifusão (45,13%), quando comparados aos que foram mensurados no grupo-controle 

formado por candidatos que não receberam outorga no período estabelecido (44,00%). Este é 

um desvio que torna ainda mais significativo o achado obtido nesta fase da pesquisa. Ele 

demonstra que a exploração de uma outorga de radiodifusão é um fator que amplia os valores 

médios de votação proporcional de maneira intensa, sendo capaz de melhorar o desempenho 

eleitoral de indivíduos que, por outros fatores, já detinham um desempenho eleitoral prévio ao 

tratamento superior ao observado na média da população.  

Em geral, um viés de seleção importante e de difícil superação em estudos estruturados 

na análise das diferenças das diferenças é um ponto de partida do grupo estudado inferior ao 

observado no grupo-controle. Este viés é gerado naturalmente, já que o grupo-controle é 

usualmente formado por um conjunto de indivíduos que tem uma determinada deficiência do 

fator mensurado, que, espera-se, poderá ser superada após a aplicação do tratamento. Desse 

modo, o impacto relativo do tratamento pode terminar por ser superestimado, devido justamente 

a essa inferioridade do ponto de partida do grupo-controle, quando comparado com o grupo de 

observação.  

Mas, no presente estudo, o que pudemos observar foi justamente o oposto: o grupo de 

observação apresentava, naturalmente, um desempenho eleitoral superior ao do grupo-controle. 

Contudo, a despeito dessa superioridade inicial, a aplicação do tratamento foi capaz de elevar 

o desempenho eleitoral do grupo de observação, o que ampliou ainda mais a sua vantagem em 

relação ao grupo-controle. Esta condição, bastante rara em estudos estruturados na análise da 

diferença das diferenças, é um fator adicional que confirma a exuberância dos resultados, o que 

ajuda a ratificar a validade estatística dos resultados obtidos, bem como a confirmar a hipótese 

de que o tratamento administrado é, de fato, eficaz.   

 Deste modo, frente à comprovação de que a obtenção de uma outorga de rádio local foi 

um fator que ampliou de maneira significativa o desempenho eleitoral dos candidatos-

radiodifusores, por meio da comparação dos seus desempenhos eleitorais pré e pós outorga, 

podemos avançar um pouco mais na análise dos fatores internos da amostra. Nesta análise, é 

possível abordar essa questão por outros ângulos, de modo a estabelecer mais avaliações para 

o teste da hipótese, além das já apresentadas anteriormente – e que envolveram, essencialmente, 

a comparação entre um grupo de observação e um grupo-controle. Além disso é possível 

identificar se alguns outros fatores intrínsecos, experimentados pelo grupo de observação, 
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também influenciaram o desempenho eleitoral dos indivíduos desta categoria. Nesta etapa da 

pesquisa, buscamos, especialmente, avaliar se algum outro fator, em conjunção com a obtenção 

de uma outorga de radiodifusão, foi capaz de potencializar os ganhos eleitorais obtidos por 

meio da obtenção de uma outorga de rádio local, atuando como uma espécie de catalizador para 

as vantagens inerentes ao domínio de uma ferramenta de comunicação local. 

 Mas, antes de iniciar esta análise dos fatores intrínsecos, é necessário descrever os dados 

com mais profundidade. Como já havíamos destacado anteriormente, o desenho de pesquisa 

incluiu, entre as observações, todos os casos em que candidatos a prefeito concorreram em duas 

ou mais eleições e que, no intervalo entre essas eleições, tenham obtido uma outorga de rádio 

local. Há, portanto, casos em que os candidatos-radiodifusores concorreram em eleições 

consecutivas, em uma das quatro possibilidades existentes (2000 e 2004; 2004 e 2008; 2008 e 

2012; ou 2012 e 2016); e outros em que a participação nos pleitos não aconteceu em eleições 

consecutivas – por exemplo, casos como o do candidato Adelmo Alberti, membro da diretoria 

da Associação Comunitária e Cultural de Bela Vista do Toldo, que se candidatou a prefeito de 

Bela Vista do Toldo – SC em 2004, obteve a outorga da rádio comunitária em novembro de 

2010109 e voltou a concorrer a prefeito da mesma cidade apenas em 2016. A maior parte dos 

casos (n= 86, ou 64,18% das observações) envolve candidatos que concorreram em duas 

eleições seguidas e que, no intervalo entre essas eleições, obtiveram uma outorga de rádio local.  

 Há uma diferença significativa no desempenho dos candidatos-radiodifusores que 

concorreram em duas eleições seguidas e que obtiveram uma outorga nesse ínterim, em relação 

àqueles que não se candidataram em eleições consecutivas. Os 86 integrantes da amostra que 

se candidataram em duas eleições seguidas obtiveram uma votação média anterior à obtenção 

da outorga de 43,25%, contra 48,61% - um aumento médio de 5,36 p.p. após a obtenção da 

outorga. Os 48 candidatos restantes, por sua vez, tiveram uma votação média prévia à obtenção 

da outorga de 48,50%, ante 46,80% de votação média após a obtenção da outorga – uma 

diminuição de 1,7% em suas votações proporcionais. Estes dados podem indicar um efeito 

combinado da memória eleitoral recente e da obtenção de uma outorga de radiodifusão – efeito 

esse que pode se esvair quando há um intervalo maior entre uma e outra eleição. Contudo, 

também existe a possibilidade de que tal achado seja um mero resultado de um desvio amostral, 

gerado pelo valor alto da votação prévia à obtenção da outorga, no grupo formado pelos 

candidatos-radiodifusores que concorreram em eleições não consecutivas.  

                                                 
109 Autorização outorgada pela Portaria nº 1081, de 16 de novembro de 2010, do Ministério das Comunicações. 
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 Em relação à região, a distribuição das observações se deu da seguinte forma: Centro-

Oeste, n=13 (9,70%), Nordeste, n=32 (23,88%), Norte, n=9 (6,72%), Sudeste, n=39 (29,10%) 

e Sul, n=41 (30,60%). Chama a atenção a preponderância da Região Sul entre os casos 

integrantes da amostra, que apesar de contar com 21,39% dos municípios brasileiros, tem uma 

presença superior a 30% entre os casos que obedeceram aos critérios do desenho de pesquisa 

que utilizamos nesta parte da tese. Tal preponderância foi gerada, em sua maior parte, pelo 

grande número de casos observados no estado do Paraná. Nesta unidade da federação, 

catalogamos 25 observações – ou seja, 60,96% de todos os casos observados no Sul. 

 O impacto da obtenção de uma outorga de rádio no desempenho eleitoral dos seus 

proprietários variou de maneira significativa em cada uma das regiões, como mostra a tabela 

36 a seguir: 

  

 Tabela 36 - Variação do desempenho eleitoral de candidatos-radiodifusores antes e 

depois da obtenção da outorga de rádio local, por região. 

Região n V_% antes V_% depois Diferença 

Centro-Oeste 13 46,77% 44,24% - 2,53 p.p. 

Nordeste 32 45,90% 48,18% + 2,28 p.p. 

Norte 9 40,95% 39,11% - 1,84% 

Sudeste 39 42,37% 50,55% + 8,18% 

Sul 41 47,56% 48,45% + 0,89% 

     

Brasil 134 45,13%  47,96% + 2,83% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Esses dados trazem ao menos três constatações importantes. A primeira delas é, em 

conformidade com os achados anteriores, uma possível menor influência da propriedade de 

emissoras de rádio local no desempenho eleitoral dos candidatos-radiodifusores na região 

Norte. Em verdade, no Norte, a obtenção de uma outorga de radiodifusão local foi um fator que 

impactou negativamente o desempenho eleitoral dos candidatos-radiodifusores, na média das 

nove observações integrantes da amostra. Outra constatação interessante é que um aparente 

efeito de erosão do desempenho eleitoral ainda mais intenso foi observado na região Centro-

Oeste. Nesta região, a obtenção de uma outorga de radiodifusão fez com que os proprietários 

experimentassem uma diminuição de 2,53 p.p. em suas votações proporcionais, na média dos 

13 casos observados. Contudo, é necessário ressaltar que, primordialmente devido ao n restrito 

em ambos os casos, os resultados não têm significância estatística, ao utilizarmos um teste t de 
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student pareado. Desse modo, não é possível chegar a conclusões definitivas acerca dos 

fenômenos observados nas regiões Centro-Oeste e Norte. 

 Já a terceira constatação ultrapassa o limite da simples possibilidade: é a de que o efeito 

positivo da obtenção de uma outorga de rádio local sobre o desempenho eleitoral do seu 

proprietário é consideravelmente superior na Região Sudeste, quando comparado aos do 

restante do País. Mais uma vez, surgem dos dados coletados ao longo da elaboração desta tese 

elementos que ajudam a refutar a hipótese da pretensa maior preponderância do fenômeno do 

“coronelismo eletrônico” na região Nordeste. Na verdade, tanto do ponto de vista do número 

de casos coletados quanto da efetividade da transformação de uma outorga de rádio local em 

uma ferramenta de ampliação de capital político, a região Sudeste se mostra mais afetada por 

tal fenômeno do que a região Nordeste. E desta vez, o teste t de student pareado demonstra que 

os resultados das observações dos casos da região Sudeste são estatisticamente significativos, 

a p < .01. As tabelas 37 e 38 abaixo trazem dados mais detalhados sobre os testes estatísticos 

aplicados ao subgrupo composto pelas observações da região Sudeste.     

  

   Tabela 37 - Estatísticas das amostras pareadas (grupo de observação – Região Sudeste) 

 Média n Desvio padrão Erro padrão da média 

 Depois da outorga (D_out) 50,55 39 14,7587 2,3633 

Antes da outorga(A_out) 42,37 39 15,2860 2,4477 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Tabela 38 - Testes das amostras pareadas (grupo de observação – Região Sudeste)

  

 

Diferenças no pareamento 

t df 
Sig. (2 

caudas) Média 
Desvio 

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

Intervalo de confiança das 

diferenças a 95% 

Inferior Superior 

D_out – 

A_out 
8,1831 14,7943 2,3690 3,3873 12,9788 3.4543 38 0.0014 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Na amostra, também foi possível classificar as observações entre tentativas de reeleição 

de incumbentes (38 casos – 28,36%) e candidaturas que não envolveram tentativa de reeleição 

(96 casos – 71,64%). Mais uma vez, houve uma diferença de desempenho entre os dois grupos, 
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embora mais discreta do que a observada nas classificações anteriores. No caso dos 

incumbentes candidatos à reeleição, a votação proporcional média observada anteriormente à 

obtenção de uma outorga de rádio local foi de 53,89%, ante uma votação média posterior de 

57,09% - ampliação média de 3,2 p.p entre as duas observações. Já nos 96 outros casos 

observados, a votação média anterior à obtenção da outorga foi de 41,67%, enquanto a votação 

média posterior foi de 44,35% - ampliação média de 2,68 p.p. da situação anterior para a 

posterior ao início da operação da rádio do candidato-radiodifusor. A exemplo do que já havia 

sido observado na amostra ampliada, composta por 1.058 observações, nesta amostra restrita - 

em que avaliamos especificamente os casos de situações eleitorais anteriores e posteriores à 

outorga - a combinação incumbência + outorga de rádio local parece ser um possível elemento 

para a ampliação de capital político e, consequentemente, a conquista de mais votos em eleições 

municipais a prefeito. Contudo, os resultados específicos para os casos dos incumbentes 

candidatos à reeleição, devido ao baixo número de observações, não permitem a obtenção de 

um resultado com validade estatística.  
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5. O CLIENTELISMO NAS OUTORGAS DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 

5.1. Introdução 

Ainda na elaboração do projeto de tese, em 2013, já chamava a atenção o grande número 

de emissoras de rádio comunitária que contavam, em sua diretoria, com pessoas que mantinham 

atividade político-eleitoral em seus municípios. Tal fenômeno, já descrito anteriormente como 

“coronelismo eletrônico de novo tipo” (LIMA e LOPES, 2007), se mostrava bastante presente, 

mesmo ao se analisar outorgas concedidas mais recentemente, de 2008 em diante. As primeiras 

amostras, que contavam com dados de apenas pouco mais de cem rádios e tinham como objetivo 

demonstrar a viabilidade inicial das hipóteses em construção, já evidenciavam que o 

“coronelismo eletrônico de novo tipo” estava presente, em níveis mais intensos do que os 

descritos na literatura. 

Completados os dados referentes à propriedade das emissoras de radiodifusão 

comunitária e com os trabalhos de cruzamento dessas informações finalizado, aquela impressão 

inicial foi confirmada. Dos 21.159 membros de diretorias de emissoras de rádio comunitária, 

4.193 (18,11%) se candidataram, ao menos uma vez, aos cargos de vereador, vice-prefeito ou 

prefeito nas cinco eleições realizadas no período de 2000 a 2016. O ápice deste fenômeno 

aconteceu em 2004, quando 1.872 membros de diretorias de rádios comunitárias se 

candidataram nas eleições municipais daquele ano. Mesmo nas eleições de 2016, quando houve 

o menor número de membros de rádios comunitárias candidatos em uma eleição municipal na 

série estudada, foram ao todo 1.150 candidaturas detectadas.  

Ao analisarmos as rádios que contam, em suas diretorias, com ao menos um membro 

que se candidatou a uma eleição municipal entre 2000 e 2016, encontramos 2.495 entidades 

com vínculo dessa natureza. Levando-se em conta que, em junho de 2015 – data limite da base 

de dados utilizada nesta tese - havia 4.641 rádios comunitárias autorizadas a funcionar nos 

municípios brasileiros110, isso significa que 53,76% dessas rádios foram outorgadas a 

associações ou fundações que contam com ao menos um membro candidato em eleições 

municipais no período estudado. Essa vinculação, como demonstram os resultados expostos no 

capítulo 4 desta tese, traz um efeito deletério à isonomia dos pleitos municipais. Aqueles que 

detêm ascendência sobre rádios comunitárias – em diversas cidades brasileiras, a única mídia 

com conteúdo local – levam vantagem em eleições municipais, com maior votação proporcional 

e, consequentemente, com maior chance de se elegerem. Essa vantagem é obtida por meio de 

                                                 
110 Excluídas as rádios outorgadas para o Distrito Federal (DF), indivisível em municípios e, por isso, não 

integrante da amostra, pois não conta com a realização de eleições municipais. 
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um caso evidente de patrimonialismo, no qual uma outorga pública, que se utiliza do espectro 

radioelétrico – um bem também público, portanto – para transmitir uma programação que 

deveria se prestar à democratização das comunicações é dominada por um político no nível 

municipal, que utiliza esse serviço público para benefício político próprio, em detrimento do 

interesse público da comunidade atingida.   

Mas, para além deste impacto negativo na igualdade entre os postulantes a cargos 

públicos eletivos municipais, tais achados nos levaram a questionar a própria isonomia que, ao 

menos do ponto de vista legal, deveria existir no processo de outorga de rádios comunitárias. 

A grande prevalência de candidatos em pleitos municipais entre os membros da diretoria das 

rádios outorgadas nos levou a desenhar a hipótese de que, de algum modo, esses políticos vêm 

sendo beneficiados com outorgas de rádios comunitárias, em detrimento de outras entidades 

mais independentes, sob esse aspecto. Essa constatação é suportada também pela literatura, que 

evidencia a existência, por um longo período, do uso político de concessões. Evidências muito 

fortes desse tipo de apropriação de emissoras de radiodifusão por políticos já foram achadas em 

outorgas concedidas durante os Governos Figueiredo e Sarney (MOTTER, 1994b), ao longo 

dos dois Governos de Fernando Henrique Cardoso (COSTA e BRENER, 1997), chegando até 

ao menos o início do primeiro mandato do Governo Lula (LOPES, 2005b). Ademais, os dados 

obtidos no capítulo anterior demonstram que os políticos agraciados com outorgas de rádios 

locais já detinham, antes de obterem tais outorgas, um capital eleitoral superior ao do restante 

dos candidatos a prefeito. Esse achado foi mais um fator a sugerir que há desigualdade de 

condições na obtenção de outorgas de rádio, com uma maior facilidade de obtenção dessas 

licenças de funcionamento de rádio sendo conferida a políticos com maior capital eleitoral. 

Trabalhos anteriores demonstram que é a atuação de parlamentares das casas 

legislativas federais que determina, em larga medida, quais serão os processos de radiodifusão 

comunitária aprovados pelo Poder Executivo – e esta atuação seria direcionada, 

preponderantemente, ao atendimento da demanda de seus parceiros políticos no nível 

municipal, que almejam tais outorgas para a ampliação do seu poder político (LOPES, 2005). 

Mas, por outro lado, não se pode menosprezar a atuação parlamentar, no apadrinhamento de 

processos de outorga de radiodifusão, como uma atividade legítima de apoio à democratização 

das comunicações, por meio da viabilização de operação de entidades que oferecem uma 

alternativa à dominante exploração comercial dos meios de comunicação. Também não é 

possível negar que, ao atuar na ampliação do número de outorgas de radiodifusão comunitária, 

diversos parlamentares estão na verdade atuando, de forma consciente ou não, para a 

desconcentração do mercado de comunicação no Brasil, que esteve historicamente dominado 
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por algumas poucas famílias, como os Marinho (Organizações Globo), os Frias (Grupo Folha), 

os Mesquita (O Estado de S. Paulo), os Saad (Grupo Bandeirantes), entre outros, nos níveis 

nacional e regional. Do mesmo modo, não se pode classificar como ilegítima a atuação de 

parlamentares que visam tornar possível a instalação de rádios comunitárias – importantes 

elementos de difusão de cultura, entretenimento e informação – nas cidades dos estados nos 

quais atuam. Mas eis as verdadeiras questões que se apresentam: estes processos democráticos 

são os maiores motivadores da atuação parlamentar, que buscaria a inclusão de movimentos 

populares no setor da comunicação e a ampliação da oferta de radiodifusão local no País, por 

meio da exploração do serviço de radiodifusão comunitária? Ou, alternativamente, o verdadeiro 

motor da atuação parlamentar no apadrinhamento de processos de radiodifusão seria, de forma 

majoritária, o fortalecimento de projetos políticos pessoais, por meio do direcionamento de 

outorgas a aliados políticos em seus estados, de forma a construir uma ampla rede informal de 

apoio?  

 As duas lógicas de atuação parlamentar estão em coexistência, mas a história política 

brasileira, a sua literatura de mídia e política e os dados empíricos coletados nesta pesquisa 

corroboram a tese de que a segunda lógica é predominante. A atuação de parlamentares, ao 

apadrinharem processos de outorga de radiodifusão, se dá primordialmente com vistas à 

manutenção e à ampliação de seus poderes políticos locais, por meio do direcionamento de 

outorgas a seus aliados políticos e da exclusão de movimentos comunitários mais autênticos do 

acesso à prestação desse serviço. O vínculo entre a radiodifusão e a política brasileira, como 

descrevemos no capítulo 2, é fortemente arraigado na cultura e na prática política brasileira. O 

fenômeno tem seus primeiros registros com Getúlio Vargas (GARCIA, 1982), perpassa o 

período da ditadura civil-militar (LIMA, 1987; MOTTER, 1994; MATHIAS, 2003; 

PIERANTI, 2006), se fortalece sobremaneira na Nova República (MOTTER, 1994b) e 

permanece intenso no governo Fernando Henrique Cardoso (COSTA e BRENNER, 1997; 

LIMA, 2001; CAPPARELLI e SANTOS, 2002). Ao fim do governo FHC e no início do 

governo Lula, ganha força o que Lima e Lopes (2007) classificaram como “coronelismo 

eletrônico de novo tipo”. Esses novos coronéis eletrônicos utilizariam o controle direto ou 

indireto de rádios locais – sobretudo de rádios comunitárias – para angariarem vantagens em 

eleições municipais. Para obter essas outorgas, contariam com a mediação de representantes 

em posição política hierarquicamente superior – em especial deputados estaduais, deputados 

federais e senadores. 
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Os novos coronéis eletrônicos, como os anteriores, continuam tendo no controle do 

voto a sua “moeda de troca” básica com o estado e a própria União. Só que agora com 

mediação de representantes em posição política hierarquicamente superior, tanto no 

Legislativo quanto no Executivo – deputados estaduais e federais, senadores e 

governadores – sejam eles os velhos coronéis eletrônicos ou não. As rádios 

comunitárias, na sua maioria, são controladas, direta ou indiretamente, por políticos 

locais – vereadores, prefeitos, candidatos derrotados a esses cargos, líderes partidários 

– vindo num distante segundo lugar o vínculo religioso, predominantemente da Igreja 

Católica. Vereadores, prefeitos, candidatos derrotados a esses cargos, líderes 

partidários representam, portanto, uma nova mediação dentro do sistema maior do 

coronelismo eletrônico que sobrevive como prática política, nem sempre bem-

sucedida, mas ainda fundamental em muitos municípios brasileiros (LIMA e LOPES, 

2007, p. 6-7). 

 

 Mas foi na imprensa que a pauta da propriedade de emissoras de radiodifusão por 

políticos surgiu, antes da existência de estudos acadêmicos sobre o tema. Desde o início dos 

anos 80, o chamado “coronelismo eletrônico” foi tema de diversas reportagens investigativas, 

que àquela época se valiam de vazamentos de informações, já que inexistia um cadastro público 

de proprietários de emissoras de radiodifusão. O Departamento Intersindical de Assessoria 

Parlamentar (DIAP) também dedicou alguns estudos sobre o assunto, até compilar, em 1990, 

uma pioneira listagem dos parlamentares proprietários de emissoras de radiodifusão111.   

Stadnik (1991), seguida por Motter (1994) e Costa e Brener (1997) foram os primeiros 

pesquisadores a dedicar estudos ao fenômeno da propriedade de emissoras de radiodifusão por 

políticos sob a perspectiva do “coronelismo eletrônico”. Nessas primeiras pesquisas, há um 

entrecruzamento entre a investigação jornalística e a pesquisa científica. O trabalho de Célia 

Stadnick, por exemplo, que inaugura a hipótese do coronelismo eletrônico, é uma monografia 

final de curso de Comunicação, com habilitação em jornalismo, cujo formato é bem mais 

próximo de uma matéria jornalística do que de uma monografia de fato. Sua pesquisa, com 

dados atualizados até junho de 1991, demonstrou que 79 dos 503 parlamentares federais à época 

eram proprietários, direta ou indiretamente, de emissoras de radiodifusão (STADINICK, 1991). 

Paulino Motter, por sua vez, apresenta um trabalho de cunho mais acadêmico, oriundo de sua 

dissertação de mestrado (MOTTER, 1994). Seu artigo revela que 91 parlamentares haviam 

recebido outorgas de radiodifusão durante o governo do presidente José Sarney (1985-1989) e, 

em troca, apoiaram massivamente os interesses do presidente nas votações durante a 

Assembleia Constituinte, especialmente na definição de um mandato de cinco anos para o 

Presidente da República (MOTTER, 1994b).  

                                                 
111 DIAP. Radiografia do Novo Congresso - Legislatura 1991-1995. Novembro de 1990. Disponível em: 

http://www.diap.org.br/index.php/publicacoes/viewcategory/41-radiografia-do-novo-congresso. Acesso em: 11 

jan. 2017. 

http://www.diap.org.br/index.php/publicacoes/viewcategory/41-radiografia-do-novo-congresso
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O artigo de Sylvio Costa e Jayme Brener (COSTA e BRENER, 1997), por sua vez, 

publicado no periódico Comunicação & Política, é uma transposição para o formato científico 

de informações divulgadas ao longo do mês de julho de 1997 no jornal Correio Braziliense, em 

série intitulada “coronelismo eletrônico”112. Nessas reportagens, a dupla de repórteres revelou 

que, em seu primeiro mandato, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso outorgou 

autorização a 1.848 entidades retransmissoras de televisão educativa ou situadas na Amazônia 

Legal – dotadas, portanto, de autorização para veicular publicidade e conteúdo próprios em 

parte de sua programação. Dessas retransmissoras, 750 foram destinadas a prefeituras e a 

políticos e a maior parte recebeu autorização em dezembro de 1996, um mês antes da votação, 

em primeiro turno, da emenda que permitiu a reeleição a cargos do Poder Executivo, incluindo 

o de Presidente da República.  Em todos estes estudos, em comum a constatação de que critérios 

clientelísticos e fisiológicos foram os principais fatores que levaram à existência de uma política 

de trocas entre o Poder Executivo e políticos, sobretudo parlamentares federais, na qual, nas 

palavras de Lima (2008), as concessões de radiodifusão foram utilizadas como “moeda de 

barganha política”.  

Assim, partindo destes pressupostos – e levando-se em conta que as outorgas se dão 

exclusivamente no nível federal, por decisão conjunta dos poderes Executivo e Legislativo – 

centramos nossas atenções no plano federal. Nossa hipótese é a de que esta outorga dada 

seletivamente a políticos profissionais se dá, na verdade, em duas frentes: uma no “varejo”, 

com a influência de políticos de nível municipal que buscam viabilizar a obtenção de outorgas 

para si; e uma de “atacado”, personificada pelo trabalho de deputados federais e de senadores, 

que atuam para viabilizar a outorga pretendida pelas entidades ligadas a seus apadrinhados 

políticos locais. Este argumento busca uma constatação empírica extrema de algo que Manin 

(1997, p. 224) já havia descrito teoricamente: políticos são empreendedores que competem uns 

com os outros para conquistar votos. Assim, outorgas de rádio local seriam uma commodity 

eleitoral valiosa, cuja obtenção se daria de forma similar à que se observa na distribuição de 

bens a consumidores: deputados e senadores “atacadistas”, que utilizam seu prestígio e poder 

para “adquirir” outorgas de rádio e distribuir a aliados políticos em seu Estado; e candidatos 

em eleições municipais “varejistas”, que utilizam este bem adquirido com o apoio de um 

deputado ou senador para ampliar a sua capacidade de angariar votos nos municípios nos quais 

atuam.    

                                                 
112 A matéria principal da série foi publicada na edição de 21 de julho de 1997 do jornal Correio Braziliense. 
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Um contraponto à tal hipótese é a inegável existência de limites técnicos e jurídicos 

intensos para a utilização de outorgas de radiodifusão como moeda de troca política. Do ponto 

de vista técnico, a escassez de espectro é um fator inescapável. Por mais esforços que sejam 

feitos para conceder a outorga de uma rádio ou de uma TV a um apadrinhado político, eles 

podem ser inúteis devido à impossibilidade de alocação de uma frequência vaga para tal fim. 

Já do ponto de vista jurídico, há uma regulamentação razoavelmente consolidada, que torna o 

processo de outorga de uma rádio ou TV plenamente vinculado aos requisitos legais 

estabelecidos. Até a Constituição de 1988, a decisão do destinatário de outorgas era 

majoritariamente discricionária, cabendo tão somente ao Presidente da República e ao Ministro 

das Comunicações decidirem quem seria agraciado. Mas após a Constituição, a escolha do 

vencedor dos certames passou a ser vinculada ao atendimento de diversos requisitos legais. No 

caso das outorgas comerciais, por exemplo, desde o Natal de 1996 há a exigência de realização 

de procedimento licitatório, do tipo técnica e preço, para a escolha vencedor de uma concessão 

ou permissão113. Além disso, a responsabilidade pela outorga, que foi exclusiva do Poder 

Executivo de 1931 até 1988, passou a ser compartilhada com o Poder Legislativo após a 

promulgação da Constituição de 1988114, gerando assim a supervisão da Câmara e do Senado 

sobre os atos de outorga. No caso específico da radiodifusão comunitária, a Lei nº 9.612, de 

1998, e suas normas regulamentadoras definem de maneira muito específica todos os requisitos 

legais e técnicos necessários à obtenção de uma outorga nessa modalidade de serviço.  

 

5.2. Construção da base de dados 

Na busca por informações que pudessem suportar nossas hipóteses, procuramos 

inicialmente o caminho mais fácil, que terminou por se mostrar inviável: o envio de um 

requerimento de informações, via Lei de Acesso à Informação, destinado ao extinto Ministério 

das Comunicações, no qual solicitávamos a lista dos processos de outorga de radiodifusão e os 

nomes dos seus respectivos “padrinhos” – deputados e senadores que porventura tivessem 

atuado na busca de informações, na solicitação de prioridade ou na apresentação de 

documentação para viabilizar a conclusão de uma determinada outorga. Também questionamos 

o ministério se o sistema “Pleitos”, utilizado até 2005 para administrar os interesses de 

                                                 
113 Conforme art. 16 do Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com redação dada pelo Decreto nº 2.108, 

de 24 de dezembro de 1996. 
114 Art. 223, § 1º. O Congresso Nacional apreciará o ato (concessão, permissão e autorização para o serviço de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens) no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem. 
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deputados e senadores em processos de outorga de radiodifusão (LOPES, 2005), permanecia 

em funcionamento. A resposta do ministério foi evasiva: não negou a existência do sistema, 

limitando-se a afirmar que “inexiste a consideração a eventuais pedidos de agilização de 

apreciação de processos de outorga de radiodifusão comunitária”115.  

Mas, ao explorar os mecanismos eletrônicos de informação do extinto Ministério das 

Comunicações, terminamos por nos deparar com uma fragilidade do Sistema de Consulta de 

Processo, disponível na sua página na internet e destinado a radiodifusores. Essa fragilidade 

terminou por viabilizar o acesso às informações necessárias à elaboração deste capítulo da tese, 

como explicaremos mais pormenorizadamente a seguir. O sistema, presente na seção “espaço 

do radiodifusor” da antiga página do Ministério das Comunicações, era destinado ao 

acompanhamento de processos em tramitação na pasta. Ocorre que, muito mais do que um 

simples aplicativo de informações sobre processos, essa funcionalidade provia acesso aos dois 

sistemas de protocolo do ministério: o antigo “CPROD” (Consulta de Processos/Documentos) 

e o atual “SEI” (Sistema Eletrônico de Informações). Assim, por meio do “acompanhe seu 

processo”, era possível acessar todos os documentos protocolados no Minicom desde ao menos 

o início da década de 80. Além disso, o sistema permitia a busca por palavras-chave, 

possibilitando assim acessar os documentos protocolados de acordo com o 

interessado/demandante. Com a extinção do Ministério das Comunicações, sua página na 

internet foi retirada do ar116. Contudo, o sistema de acompanhamento de processos continuou 

acessível, agora na página do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações117. 

As figuras 10, 11, 12 e 13 mostram capturas de tela do “Sistema de Consulta de Processo” 

(SCP), quando disponível no extinto Ministério das Comunicações, bem como as etapas 

utilizadas na metodologia de busca aplicada nesta tese: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Processo nº 53.8500.02941/2014-47, protocolado em 08 de outubro de 2014 e respondido em 29 de outubro 

do mesmo ano.   
116 http://www.mc.gov.br 
117 http://www2.mcti.gov.br/index.php/espaco-do-radiodifusor/sistema-de-consulta-a-processos-scp. Acesso em: 

11 ago. 2017. 

http://www2.mcti.gov.br/index.php/espaco-do-radiodifusor/sistema-de-consulta-a-processos-scp
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Figura 10 - Tela inicial do Sistema de Consulta de Processo do extinto Ministério das 

Comunicações. 

 

Fonte: Ministério das Comunicações (extinto) 

 

Figura 11 - Exemplo de busca por palavra-chave no Sistema de Consulta de Processo 

do extinto Ministério das Comunicações. 

  

Fonte: Ministério das Comunicações (extinto) 
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Figura 12 - Exemplo de resultados obtidos por meio da busca por palavra-chave no 

Sistema de Consulta de Processo do extinto Ministério das Comunicações.  

 

Fonte: Ministério das Comunicações (extinto) 

 

Figura 13 - Exemplo de informações resumidas disponíveis em protocolos de 

apadrinhamento de processos no Sistema de Consulta de Processo do extinto Ministério das 

Comunicações.  

 

Fonte: Ministério das Comunicações (extinto) 

 

Ocorre que a atuação de deputados e senadores em busca de interferência nos processos 

se dá, normalmente, por meio de ofício enviado pelo seu gabinete à pasta, no qual se solicitam 

informações sobre o andamento dos processos de outorga ou simplesmente se exorta a 
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agilização da sua tramitação. Tais ofícios são registrados pelo sistema de protocolo do 

Ministério, o que gera informações documentais sobre o apoio de parlamentares a um 

determinado processo de outorga. Com as informações constantes deste banco de dados, foi 

possível determinar quais processos contaram com a ajuda de um parlamentar federal em sua 

tramitação. Mais que isso – foi possível estabelecer, com precisão, se os processos 

“apadrinhados” por esses parlamentares tiveram uma taxa de aprovação maior do que aqueles 

que não contaram com esse tipo de apoio.  
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Figura 14 - Exemplo de ofício protocolado no extinto Ministério das Comunicações, no 

qual são solicitadas informações acerca da tramitação de um processo de outorga de 

radiodifusão comunitária. 

 

Fonte: Ministério das Comunicações (extinto) 

 

 



233 

 

Figura 15 - Exemplo de ofício protocolado no extinto Ministério das Comunicações, no 

qual é solicitada agilização da tramitação de um processo de outorga de radiodifusão 

comunitária. 

 

 

Fonte: Ministério das Comunicações (extinto) 
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Figura 16 - Exemplo de ofício protocolado no extinto Ministério das Comunicações, no 

qual são apresentados documentos pendentes exigidas pela Pasta durante a tramitação de um 

processo de outorga de radiodifusão comunitária. 

 

Fonte: Ministério das Comunicações (extinto) 
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Uma vez confirmada a viabilidade da utilização do sistema “acompanhe seu processo” 

para a busca das informações que buscávamos, nossa primeira ação foi construir um banco de 

dados com os nomes de todos os deputados federais e senadores das legislaturas 51, 52, 53, 54 

e 55 (1999 a 2018). Este período coincide com a existência do serviço de radiodifusão 

comunitária, instituído pela Lei nº 9.612 em fevereiro de 1998, mas cujos primeiros efeitos só 

ocorreram em 1999, quando começaram a tramitar os primeiros processos de outorga de 

radiodifusão comunitária. Nesse banco de dados, foram inseridos 1.973 nomes de 

parlamentares. Em seguida, realizamos buscas no “sistema de acompanhamento de processos” 

utilizando como palavras-chave os nomes parlamentares constantes deste banco de dados. 

Assim, foi possível localizar, dentre os mais de 15 mil processos registrados no extinto 

Ministério das Comunicações em nome de parlamentares dessas legislaturas, 5.502 protocolos 

referentes a pedidos de informação, solicitações de agilização, requerimentos de 

desarquivamento ou encaminhamentos de documentação pendentes relacionados a processos 

de outorga de radiodifusão comunitária.  

 

5.3. Metodologia e resultados 

Concluída a base de dados de protocolos referentes a processos de outorga de 

radiodifusão comunitária, procedemos à associação dessas requisições elaboradas por 

deputados e senadores aos processos de outorga aos quais faziam referência. Finalizada essa 

associação, excluímos 414 dos 17.841 processos de outorga de radiodifusão comunitária 

integrante da amostra118 que, por estarem ainda em tramitação, não contavam com uma decisão 

final do Poder Público. Outros 5 processos foram excluídos por apresentarem inconsistências 

no nome da entidade e no número de protocolo, impossibilitando assim a coleta de dados 

adicionais utilizados na realização de classificações e controles. Assim, restaram 17.422 

processos, classificados em 4 categorias: processos apadrinhados aprovados (1.519), processos 

apadrinhados arquivados (1.667), processos aprovados sem apadrinhamento (3.169) e 

processos arquivados sem apadrinhamento (11.067). Tais números indicam que enquanto 

47,68% dos processos apadrinhados foram aprovados, apenas 22,26% dos processos não 

apadrinhados obtiveram sucesso. Isso significa que processos apadrinhados por deputados ou 

senadores têm 2,14 vezes mais chances de serem aprovados do que os que não contam com 

esse tipo de apoio. As tabelas 39 e 40 trazem os resultados compilados desta etapa da pesquisa.  

                                                 
118 Inclui todos os processos que tramitaram desde a criação do serviço de radiodifusão comunitária, em 

fevereiro de 1998, até junho de 2015, data final da compilação dos dados.  
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Tabela 39 - Situação dos processos de outorga de radiodifusão comunitária integrantes 

da amostra. 

 Nominal Percentual 

Aprovados 4688 26,28% 

Arquivados 12734 71,37% 

Tramitando 414 2,32% 

Excluídos 5 0,03% 

   

TOTAL 17841 100,00% 

Fonte: Ministério das Comunicações (extinto). 

 

Tabela 40 - Correlação entre apadrinhamento e aprovação/arquivamento de processos 

de outorga de radiodifusão comunitária integrantes da amostra. 

 Aprovados Arquivados Total T. sucesso Efeito 

Com padrinho 1519 1667 3186 0,477 +114,18% 

Sem padrinho 3169 11067 14236 0,223 -53,31% 

      

TOTAL 4688 12734 17422 0,269  

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados de fontes diversas. 

 

 Mas, ao aplicarmos os controles por região em que se pretendia instalar a rádio 

comunitária e pelo governo no qual se deu a decisão final pela aprovação ou pelo arquivamento 

do processo, foi possível observar que o apadrinhamento não era o único fator a explicar uma 

maior ou menor taxa de aprovação dos processos de outorga de radiodifusão comunitária. 

Também havia uma influência, significativa do ponto de vista estatístico, do governo durante o 

qual foi proferida a decisão pela aprovação ou pelo arquivamento, bem como do conjunto de 

regiões no qual se localiza a cidade na qual se pretendia instalar a estação comunitária. 

Sabíamos, previamente, que esses eram fatores que influenciavam as taxas de aprovação desses 

processos. Mas, uma vez aplicados os testes estatísticos, foi possível observar que esses fatores 

de controle agiam de maneira muito mais intensa do que havíamos originalmente vislumbrado. 

A tabela 41 resume os resultados obtido na avaliação do apadrinhamento, do governo e da 

região sobre a aprovação ou arquivamento de processos de outorga de radiodifusão comunitária.  
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 Tabela 41 - Impactos do apadrinhamento, do governo e do conjunto de regiões na 

aprovação de processos de outorga de radiodifusão integrantes da amostra. 

 Aprovados Arquivados 

Apadrinhamento [855.113]   

Com padrinho 1519 (857.31) [510.72]*** 1667 (2328.69) [188.02] 

Sem padrinho 3169 (3830.69) [114.30] 11067 (10405.31) [42.08] 

   

Governo [1015.8763]   

FHC 2844 (1972.93) [384.59]*** 4488 (5359.07) [141.58] 

Lula 1736 (2315.21) [144.90] 6868 (6288.79) [53.35] 

Dilma 108 (399.86) [213.03] 1378 (1086.14) [78.43] 

   

Região [68.3955]   

Norte/Nordeste 1762 (2001.45) [28.65]*** 5676 (5436.55) [10.55] 

Sul/Sudeste/Centro Oeste 2926 (2686.55) [21.34] 7058 (7297.45) [7.86] 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados de fontes diversas. 

A tabela informa o valor observado, o valor esperado entre parênteses e a estatística chi-quadrado para cada célula 

e para cada categoria entre colchetes. 

*** significativo a p < .001 

 

 Uma vez que a casuística observada era consideravelmente ampla, com mais de 17,4 

mil observações, foi possível realizar um cruzamento de dados, observando assim o efeito 

específico do apadrinhamento para os processos de cada governo e de cada conjunto de regiões. 

Desse modo, concluímos que, em que pese a influência dos fatores de controle analisados, o 

apadrinhamento se mostrou o fator mais influente para uma maior taxa de aprovação de 

processos de radiodifusão comunitária. Ao analisarmos os governos separadamente, 

observamos que foi durante os dois mandatos do ex-presidente Lula que o apadrinhamento teve 

maior influência na definição dos agraciados com outorgas de radiodifusão comunitária. No 

governo Fernando Henrique Cardoso, a influência do fator “apadrinhamento” também foi 

intensa, determinando intensamente quais seriam as entidades agraciadas com uma outorga. A 

exceção foi o governo Dilma119, durante o qual a existência de um padrinho ampliou de maneira 

discreta a taxa de sucesso dos processos de outorga de radiodifusão comunitária, em um valor 

inferior ao que seria estatisticamente significativo. A tabela 42 traz os resultados da avaliação 

do impacto do apadrinhamento na taxa de aprovação de processos em cada governo e em cada 

conjunto de regiões: 

                                                 
119 Avaliados processos de outorga concluídos até junho de 2015. 



238 

 

Tabela 42 - Impacto do apadrinhamento na taxa de aprovação de processos, por governo 

e por conjunto de regiões. 

 Aprovados Arquivados 

FHC [251.9957]   

Com padrinho 646 (412.71) [131.87]*** 418 (651.29) [83.56] 

Sem padrinho 2198 (2431.29) [22.38] 4070 (3836.71) [14.18] 

   

Lula [846.6892]   

Com padrinho 865 (406.36) [517.65]*** 1149 (1607.64) [130.85] 

Sem padrinho 871 (1329.64) [158.20] 5719 (5260.36) [39.99] 

   

Dilma [0.0034]   

Com padrinho 8 (7.85) [0.00] 100 (100.15) [0.00] 

Sem padrinho 100 (100.15) [0.00] 1278 (1277.85) [0.00] 

   

Norte/Nordeste [210.7911]   

Com padrinho 440 (253.24) [137.74]*** 629 (815.76) [42.76] 

Sem padrinho 1322 (1508.76) [23.12] 5047 (4860.24) [7.18] 

   

Sul/Sudeste/Centro Oeste [608.478]   

Com padrinho 1079 (620.43) [338.94]*** 1038 (1496.57) [140.51] 

Sem padrinho 1847 (2305.57) [91.21] 6020 (5561.43) [37.81] 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados de fontes diversas 

A tabela informa o valor observado, o valor esperado entre parênteses e a estatística chi-quadrado para cada célula 

e para cada categoria entre colchetes. 

*** significativo a p < .001 

 

 Os resultados demonstram, com base em amplas evidências documentais, que a política 

pública de radiodifusão comunitária no Brasil foi, em grande parte, moldada pelo clientelismo. 

Ao longo dos seus mais de 20 anos de existência, o serviço de radiodifusão comunitária vem 

sendo utilizado, em diversos municípios do país, como um elemento de reforço do poder 

político, por meio da interferência de deputados federais e senadores no processo de outorga 

dessas rádios. Esta confluência de fatos afastou os movimentos efetivamente populares e 

comunitários da propriedade de emissoras locais de radiodifusão. Afinal, dos 17.422 processos 

que compõem a amostra desta pesquisa, 12.734 (73,09%) foram arquivados, a maior parte deles 

por não terem cumprido as várias exigências burocráticas elencadas na legislação. Mas entre os 

processos que não contaram com o apoio de algum parlamentar federal em sua aprovação, o 
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índice de arquivamento foi ainda maior: 11.067 de 14.236 dos pedidos de outorga foram 

negados (77,74%). 

 O Poder Legislativo, lembremo-nos, faz parte do processo de outorga e de renovação de 

outorgas de radiodifusão, incluindo os de radiodifusão comunitária. Por força do Parecer CCJC 

nº 9, de 1990, do Deputado Nelson Jobim120, os processos são apreciados apenas na Comissão 

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados, na 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT)121 do Senado 

Federal e nas Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania de ambas as casas, 

dispensando a apreciação em plenário, salvo interposição de recurso por um décimo dos 

membros da Câmara dos Deputados. Portanto, em diversos casos, os parlamentares que 

eventualmente tenham sido membros de um desses colegiados podem ter participado da 

votação dos projetos por eles apadrinhados, atuando assim duplamente na sua aprovação: por 

meio de influência no processo no Poder Executivo e por deliberação parlamentar no Poder 

Legislativo.  

 Há, contudo, um contra-argumento por certo válido sobre estas questões. Parlamentares 

são, afinal, legítimos representantes do povo, e gozam de uma procuração conferida pela força 

do voto para a defesa dos interesses de seus eleitores. Deste modo, a atuação de deputados e 

senadores na viabilização de outorgas de radiodifusão em seus estados seria, sob essa 

perspectiva, mais do que simplesmente uma atividade lícita: seria uma obrigação assumida 

perante seus representados. Em boa parte dos pequenos municípios brasileiros, não existia, até 

a criação do Serviço de Radiodifusão Comunitária, em 1998, qualquer meio de comunicação 

local voltado, mesmo que somente em parte, para a veiculação de informações de interesse 

exclusivo dessas localidades. O rádio, em operação regular no Brasil desde o início da década 

de 20, ainda não havia chegado, 80 anos depois, a um considerável número de cidades. 

Evidente, assim, o interesse da população interiorana na aprovação de outorgas de radiodifusão 

comunitária em suas localidades, e deputados e senadores, sensíveis a tais demandas, estariam 

atuando eminentemente na representação desses interesses.  

 Além disso, a radiodifusão comunitária encerra em si a representação de uma luta de 

décadas pela democratização das comunicações. Ao menos desde o início da década de 70, a 

criação de um serviço de radiodifusão comunitária, que fosse operada em regimes alternativos 

                                                 
120 No item III de suas conclusões, o Parecer CCJC nº 9, de 1990, define que “as decisões da Comissão 

competente que concluam pela outorga, pela não-outorga e pela renovação do serviço somente serão apreciadas 

pelo plenário na hipótese de interposição do recurso do § 2º do art. 132 do Regimento Interno”.  
121 A CCT do Senado Federal foi criada pela Resolução n. 3, de 2008. Antes da sua criação, cabia à Comissão de 

Educação, Cultura e Esporte a análise dos processos de outorga e de renovação de outorga de radiodifusão.  
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aos comerciais dominantes, era uma bandeira defendida por diversos atores políticos. 

Inicialmente, as rádios alternativas ao sistema comercial eram conhecidas como “rádios livres”, 

que podiam ser definidas como emissoras que entram no ar, ocupam um espaço no dial, sem 

concessão, permissão ou autorização por parte do governo (PERUZZO, 1998). Existia, àquela 

época, um forte componente de desobediência civil na operação de rádios livres, que 

representava uma resistência à opressão imposta pelo governo militar nos mais diversos campos 

da sociedade – entre eles, a comunicação. Este movimento foi ganhando força e, desde as 

pioneiras Rádio Paranoica de Vitória (instalada em 1970) e Rádio Spectro de Sorocaba 

(instalada em 1976) até o fim dos anos 80 do século XX, ao menos 40 rádios livres estiveram 

em funcionamento. Mas foi nos anos 90 que o movimento de rádios livres chegou a seu ápice, 

contando com aproximadamente duas mil emissoras em operação no País122. 

 E alguns dos parlamentares que constam da lista de padrinhos de processos de outorga 

de radiodifusão são defensores históricos da bandeira da democratização das comunicações e, 

mais especificamente, do fortalecimento do movimento das rádios comunitárias. A maior parte 

desses parlamentares fez parte, em algum momento, da Frente Parlamentar pela 

Democratização das Comunicações (Frentecom), criada em 2010 e que contava, em fevereiro 

de 2018, com 20 deputados.  É o caso, por exemplo, da Deputada Luiza Erundina, coordenadora 

da Frentecom, que de acordo com a nossa base de dados apadrinhou dois processos de outorga 

de radiodifusão comunitária; do Deputado Vicentinho, padrinho de 14 processos; do Deputado 

Luiz Couto, padrinho de dez processos; da Deputada Margarida Salomão, madrinha de nove 

processos; do Deputado Fernando Ferro, padrinho de oito processos; dos deputados Dr. 

Rosinha, Jandira Feghali, e Emiliano José, cada um padrinho de sete processos; das deputada 

Luciana Santos e Manuela D’Ávila, madrinhas de dois processos cada; e dos deputados Érika 

Kokay, Glauber Braga, Jô Moraes e Chico Alencar, cada um padrinho de um processo.   

No entanto, as evidências empíricas coletadas nesta pesquisa demonstraram que a 

atuação de parlamentares em prol da massificação da radiodifusão comunitária foi um fator 

menor a explicar a intensa atuação do legislativo federal no acompanhamento das outorgas de 

radiodifusão comunitária. O elemento dominante foi a atuação de deputados federais e 

                                                 
122 A justificação do Projeto de Lei n. 1.521, de 1996, do Deputado Arnaldo Faria de Sá, afirmava que naquele 

ano existiriam “cerca de duas mil emissoras livres em operação no País, segundo estimativas do Ministério das 

Comunicações”. A Exposição de Motivos n. 30 do Ministro das Comunicações, encaminhada anexa ao Projeto 

de Lei n. 1.788, de 1996, do Poder Executivo, não apresenta uma estimativa de rádios livres em operação, mas 

cita que a pasta era destinatária de um “substancial número de demandas [...], oriundas das mais diversas 

localidades do País e de distintos segmentos da sociedade”. O PL 1.521, de 1996, e seus apensos, incluindo o PL 

1.788, de 1996, foram aprovados pelo Poder Legislativo e sancionados pelo Presidente da República, dando 

origem à Lei n. 9.612, de 1998, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária”.      



241 

 

senadores, por meio da facilitação do processo de outorga de rádio de seus interesses, com o 

intuito de ampliar a sua influência política nas localidades que compõem suas principais fontes 

de votos. Essa influência se dá com a obtenção - por meio da proximidade ao Poder Executivo 

- do conhecimento acerca dos trâmites burocráticos necessários à obtenção de uma outorga de 

radiodifusão comunitária. Há também a disponibilização de pessoal lotado em gabinetes 

parlamentares para o acompanhamento de processos, que atua na busca de informações 

necessárias à viabilização de outorgas de interesse dos correligionários locais dos seus 

deputados e senadores. Esta facilitação, em momento posterior à efetiva concessão da rádio, 

redunda em apoio dos proprietários dessas novas rádios aos seus intentos políticos na região 

abrangida por essas emissoras. Ademais, nossos dados evidenciam que a interferência de um 

deputado ou senador é, muitas vezes, essencial para a concessão de uma outorga de radiodifusão 

comunitária, sendo o principal fator diferencial entre a liberação de uma autorização e o 

arquivamento do processo. Tais dados mostram que, enquanto para os processos não-

apadrinhados a taxa de sucesso foi de apenas 22,26%, para os apadrinhados foi de 47,68%. 

Portanto, a atuação de um deputado ou senador, no acompanhamento de um processo de 

outorga de radiodifusão comunitária, aumenta em 2,14 vezes a sua chance de aprovação, 

quando comparado àqueles processos que não contam com esse tipo de suporte.  

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo123, o senador Eunício Oliveira, ministro 

das Comunicações entre 2004 e 2005, resumiu as causas e os efeitos deste fenômeno:  

 

O parlamentar intercede aqui (em Brasília) para atender o cara (prefeito ou vereador) 

que vota nele lá no município. Aí, essa rádio fica falando bem dele para o resto da 

vida. Há centenas de pedidos de políticos, mas a pressão maior ainda é de vereadores 

e associações. A rádio comunitária é o local da fofoca municipal. Para prefeito e 

vereador, ela é o cão.  

 

Os dados da pesquisa corroboram a percepção de Eunício Oliveira, especialmente no 

que tange à participação de prefeitos entre os demandantes de apoio de parlamentares na 

tramitação dos processos de suas rádios, quando comparados aos vereadores. Ao realizarmos o 

cruzamento da lista das emissoras comunitárias pertencentes a candidatos a prefeito no período 

estudado, eleitos ou não, com a de entidades outorgadas que contaram com um parlamentar 

padrinho ao longo da sua tramitação, foi possível concluir que, das 614 rádios pertencentes a 

                                                 
123 SCINOCCA, Ana Paula ; LOPES, Eugênia. Políticos viram despachantes de luxo e apadrinham rádios 

comunitárias. O Estado de S. Paulo, São Paulo, p. A4, 15 mar. 2010. 
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candidatos a prefeito, 142 (23,13%) receberam o apoio de um parlamentar ao longo da sua 

tramitação.   

Na mesma matéria, o ex-deputado José Linhares admitia ter pedido a concessão de 

várias rádios em todo o estado onde, segundo ele, tinha “acesso à votação”124. De maneira nada 

velada, Linhares revelou o objetivo principal na obtenção de outorgas de radiodifusão 

comunitária para aliados políticos: a obtenção de vantagens eleitorais nas áreas de atuação 

dessas rádios.  

E se há parlamentares ligados à luta pela democratização das comunicações entre os 

padrinhos de processos de outorgas de radiodifusão comunitária, há um número muito maior 

de políticos nesta base de dados que jamais militaram nessa área. Os dados que coletamos listam 

a participação de 722 parlamentares como padrinhos de processos de outorga de radiodifusão 

– um número bastante significativo, que representa 36,60% dos 1.973 parlamentares que 

exerceram mandato por pelo menos um dia durante o período estudado. Além disso há, entre 

os parlamentares padrinhos de processos de outorga de radiodifusão, diversos integrantes da 

chamada “bancada da radiodifusão” – deputados e senadores que se notabilizaram pela defesa 

dos interesses dos grandes grupos de rádio e televisão do País ou até mesmo dos seus próprios 

interesses como radiodifusores, já que diversos deles são proprietários, direta ou indiretamente, 

de emissoras de rádio e televisão. Levando-se em conta apenas a lista de deputados federais e 

senadores proprietários de emissoras de rádio e televisão mencionados na Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 379, elaborada pela associação 

Intervozes125 e protocolada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) no Supremo Tribunal 

Federal (STF) em dezembro de 2015, encontramos 16 parlamentares que são ao mesmo tempo 

radiodifusores e padrinhos de processos de outorga de radiodifusão. Dentre eles, destacam-se 

Gonzaga Patriota, com 48 processos apadrinhados, Sarney Filho, com 18 apadrinhamentos, e 

Fábio Faria, com 16126.  

Os dados classificados por governo no qual se deu a outorga, elencados nas tabelas 41 

e 42, parecem indicar também uma relação entre o custo para a formação de coalizões no 

Congresso e a utilização, em maior ou menor grau, das outorgas de radiodifusão comunitária 

como moeda de barganha política. Isso explicaria por que, no governo FHC, o efeito do 

                                                 
124 Idem. 
125 O Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação é uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos 

e econômicos, que tem como objetivo a luta pelo direito humano à comunicação.  
126 Completam a lista Edison Lobão, com quatro apadrinhamentos; Antonio Bulhões, Beto Mansur, Felix 

Mendonca e Jader Barbalho, com três apadrinhamentos cada; Bonifácio de Andrada, Elcione Barbalho, José 

Agripino e José Rocha, com 2 apadrinhamentos cada; e Acir Gurgacz, João Henrique, João Rodrigues e Rodrigo 

de Castro, com um apadrinhamento cada.  
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apadrinhamento de processos de outorga de radiodifusão comunitária sobre a sua aprovação, 

embora intenso, tenha sido mais discreto do que no governo Lula. Nos dois mandatos de FHC, 

havia uma maioria governista mais sólida, tanto na Câmara quanto no Senado, e as moedas de 

troca política em busca de apoio podiam ser utilizadas com mais parcimônia. Já nos dois 

governos Lula, a maioria governista, ainda que existente, tinha de ser cultivada com mais 

esmero, e moedas políticas como a outorga de rádios no interior teriam sido utilizada com mais 

frequência. Se utilizarmos como critério de estabilidade o número de coalizões formadas, o 

governo Lula foi justamente o menos estável desde 1946 (FIGUEIREDO, 2012). Isso explicaria 

o porquê de, no governo Lula, o apadrinhamento ter ampliado a chance de aprovação de um 

processo de outorga de radiodifusão em mais de 113%, ante 56,8% de ampliação experimentada 

no governo FHC. No governo Dilma, por sua vez, os dados demonstram que o apadrinhamento 

não teve qualquer influência na taxa de aprovação dos processos de radiodifusão. Em verdade, 

a marca do governo Dilma foi um arquivamento indistinto de processos de outorga de 

radiodifusão comunitária, com uma taxa de aprovação de apenas 7,27% (108 processos 

aprovados de um total de 1.486 analisados).  

O Governo Federal, por meio do extinto Ministério das Comunicações, ofertaria assim, 

aos seus clientes, uma moeda de troca política – as outorgas de radiodifusão comunitária – em 

pagamento ao apoio político para as suas pautas no Congresso Nacional. Mas, como 

demonstram nossos dados, essa oferta realizada pelos governos, tanto no período de FHC 

quanto de Lula, não ocorria de maneira focada, estando espraiada em todas as legendas, tanto 

as fiéis ao governo, para as quais a utilização dessa moeda seria desnecessária, quanto para as 

de oposição sistemática, para as quais a utilização dessa moeda restaria inútil. Não havia um 

critério partidário para a recepção dos pleitos e para a sua posterior avaliação – na verdade, os 

pleitos eram recebidos indistintamente, de deputados e senadores das mais variadas colorações 

partidárias, e eram tratados de maneira igualitária, redundando em taxas de aprovação similares 

para os membros de todos os partidos, não importando se integrantes da base aliada do governo 

ou de partidos de oposição. Desse modo, a existência de dados conflitantes em relação a esta 

possível utilização de outorgas de radiodifusão comunitária como moeda de fidelização da base 

aliada enseja a realização de estudos posteriores mais abrangentes e conclusivos para que possa 

efetivamente ser confirmada essa observação. 

Mas, mesmo que a hipótese da utilização de outorgas de radiodifusão comunitária como 

moeda política não possa ser completamente atestada, os indícios acumulados na pesquisa são 

suficientes para demonstrar um intenso investimento na atividade de acompanhamento dos 

interesses políticos de parlamentares envolvidos nessa política pública. No governo Lula, por 
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exemplo, houve foco na “profissionalização” da atividade de avaliação e tratamento dos pleitos 

de parlamentares relativos a outorgas de radiodifusão -  o que explica, em parte, a ampliação 

do efeito do apadrinhamento nas taxas de aprovação experimentada durante seus dois mandatos. 

Durante o governo FHC, o controle desses pleitos era feito de maneira improvisada. Ofícios e 

anotações eram armazenados em papel, em pastas amarelas etiquetadas com a palavra “Pleitos” 

e a indicação do ano em que haviam sido apresentados. De tempos em tempos, esses pleitos 

eram avaliados por um grupo restrito de funcionários ligados à então Secretaria de Radiodifusão 

do Ministério das Comunicações, que não se dedicava exclusivamente a essa atividade. Logo 

no início do governo Lula, houve uma alteração da gestão dos pleitos. Um sistema de 

informática foi criado e um grupo de seis funcionários comissionados foi destacado 

exclusivamente para a administração desse sistema. Ofícios recebidos de parlamentares, 

pedidos informais vindos do ministro das Comunicações, contatos telefônicos de servidores de 

gabinetes dos deputados e senadores: tudo era registrado no sistema “Pleitos” (LOPES, 2005). 

As informações armazenadas na base de dados tinham, como objetivo inicial, municiar 

os “padrinhos” dos processos com informações sobre as eventuais pendências jurídicas a serem 

cumpridas pelas entidades que pleiteavam uma outorga. Em um segundo momento, nos casos 

em que os processos eram bem-sucedidos e redundavam em uma autorização, a base de dados 

servia para indicar exatamente quem era o padrinho da rádio outorgada. Era a hora do padrinho 

colher os louros: não raro, a portaria de autorização era enviada não para a entidade que recebia 

a outorga, mas para o parlamentar padrinho do processo, a quem cabia, em visita às suas bases, 

levar a boa nova. A mesma informação era repassada à Casa Civil da Presidência da República, 

responsável por administrar a lista de favores concedidos aos parlamentares e cobrar a fatura 

pelos serviços prestados.    

Mas, mesmo que o Ministério das Comunicações se esmerasse em fornecer um sistema 

efetivo de oferta de informações aos parlamentares padrinhos de processos de outorga de rádio, 

não é do lado da oferta dessas outorgas que está a principal explicação para uma maior taxa de 

sucesso dos processos apadrinhados. Em nossa pesquisa, foi possível definir com exatidão que 

é do lado da demanda por este serviço clientelístico que está o principal fator que determina 

quais rádios serão apadrinhadas e quais dentre essas entidades receberão um tratamento 

preferencial de acompanhamento e solução de eventuais pendências jurídicas. Coube aos 

deputados e senadores selecionarem quais eram os seus processos de interesse e, a partir desta 

seleção, atuar junto ao extinto Ministério das Comunicações para obter a aprovação desses 

processos. Neste fenômeno, o Ministério atuou como um agente neutro, dando o mesmo 

tratamento para todos os pleitos recebidos. E, ainda que o apadrinhamento de rádios tenha sido 
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uma atividade parlamentar diversificada - que envolveu deputados e senadores dos mais 

variados partidos e das mais diversas tendências ideológicas, de esquerda à direita, de liberais 

a conservadores, de progressistas a reacionários – um grupo de poucos parlamentares concentra 

boa parte dessa atividade.  

Não houve, em nenhum momento da pesquisa, a observação de indícios de tráfico de 

influência, de exploração de prestígio, de prevaricação ou de qualquer outra atividade, no 

âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, que possa ser classificada como oferta de benefício 

indevido a qualquer pessoa ou entidade. Esta ausência de indícios de irregularidades confirma 

uma constatação feita por Luís de Sousa (2008) que, ao observar os mecanismos de clientelismo 

em diversos países e em diferentes tempos, concluiu que as trocas clientelísticas nem sempre 

resultam em efeitos ilícitos, o que explicaria a existência de práticas clientelísticas pouco 

veladas, que aconteceriam abertamente, com alto grau de tolerância do público. De fato, ao 

observarmos as práticas clientelísticas na outorga de rádios comunitárias no Brasil, vemos que 

tudo era feito às claras, com registro nos sistemas de protocolo do extinto Ministério das 

Comunicações e sem que se incorresse em qualquer tipo de crime ou infração administrativa. 

Nossa análise demonstra que o mecanismo causal para a maior taxa de aprovação dos processos 

apadrinhados por parlamentares foi a diferença advinda da assimetria de informação gerada 

entre as associações que contavam com o apoio de um padrinho e as que não tinham tal suporte. 

As entidades que contaram com o apoio de um parlamentar eram munidas de mais informações 

sobre o andamento dos processos, recebiam relatórios dos parlamentares acerca das falhas 

processuais que deveriam ser sanadas e, desse modo, obtinham uma vantagem no cumprimento 

de todas as exigências burocráticas envolvidas nos processos de outorga de radiodifusão 

comunitária. Em alguns casos, como o demonstrado na figura 16, mais do que simplesmente 

um trabalho de informação, os parlamentares ofertavam uma verdadeira assessoria jurídica, 

providenciando os documentos eventualmente pendentes e os protocolando no extinto 

Ministério das Comunicações.   

Observamos também que o comprometimento dos parlamentares no acompanhamento 

e na efetiva viabilização dessas outorgas variou de maneira considerável. Enquanto alguns 

parlamentares, como por exemplo os deputados Hermes Parcianello (PMDB – PR), Milton 

Monti (PR – SP), Luis Carlos Heinze (PP – RS), Sandro Mabel (PMDB – GO) e Leandro Vilela 

(PMDB – GO) foram extremamente eficientes, aprovando mais de 70% dos processos por eles 

apadrinhados, outros não chegaram a atuar de maneira mais efetiva para a viabilização dos 

processos por eles apadrinhados, o que redundou em baixas taxas de aprovação, em alguns 

casos, inferiores a 40%.  
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 Há, portanto, no que concerne à atividade de acompanhamento de processos de outorga 

de radiodifusão, uma elite parlamentar, que não apenas se dedica com maior afinco a essa tarefa, 

como obtém uma taxa superior de aprovação para os seus “clientes”, quando comparado à 

média da atividade de outros parlamentares. No total, 722 parlamentares apadrinharam ao 

menos um processo de radiodifusão comunitária no período estudado – foram 4.273 

apadrinhamentos, que contemplaram 3.186 entidades127. Há, contudo, uma elite composta por 

38 parlamentares (5,26%), que apadrinharam ao menos 20 entidades cada e que, em conjunto, 

atuaram em 1.265 apadrinhamentos (29,60% do total). Dentre eles, destacam-se Nelson 

Marquezelli (PTB – SP), com 84 apadrinhamentos; Sergio Zambiasi (PTB – RS), com 78; 

Leandro Vilela (PMDB – GO), com 58; Augusto Nardes (PP – RS), com 55; Gonzaga Patriota 

(PSB – PE), com 48; João Magalhães (PMDB – MG), com 44; e Marco Maia (PT – RS), com 

42. Interessante notar que, nesta lista de 38 parlamentares, 17 (44,74%) são de estados da região 

Sul – mais especificamente todos do Paraná e do Rio Grande do Sul – e 12 (31,58%) da região 

Sudeste – sendo 7 de Minas Gerais e 3 de São Paulo. Ou seja: dentre esses 38 parlamentares de 

elite no que concerne ao apadrinhamento e aprovação de outorgas de radiodifusão comunitária, 

29 (76,32%) são oriundos exatamente das regiões nas quais a posse de uma outorga de rádio 

local é mais efetivamente transformada em uma vantagem eleitoral para o seu proprietário, 

como demonstramos no capítulo 4. Ressalta-se aqui, mais uma vez, a vertente empreendedora 

dos políticos enfatizada por Manin (1997), que cientes da vantagem estratégicas concedidas 

pela propriedade de rádios comunitárias em suas bases eleitorais, redobram seus esforços na 

viabilização de outorgas para a exploração desse serviço por seus correligionários. A tabela 43 

traz a lista dos parlamentares que mais apadrinharam processos de outorga de radiodifusão 

comunitária e as suas respectivas taxas de sucesso na aprovação desses processos.   

 

Tabela 43 - parlamentares que mais apadrinharam processos de outorga de radiodifusão 

comunitária e suas respectivas taxas de sucesso.  

Padrinho  Estado Partido128 Aprovados Arquivados T. sucesso 

Hermes Parcianello  PR PMDB 24 6 80,00% 

Milton Monti  SP PR 17 6 73,91% 

Luis Carlos Heinze  RS PP 28 10 73,68% 

Sandro Mabel  GO PMDB 22 8 73,33% 

Leandro Vilela  GO PMDB 41 17 70,69% 

Reginaldo Lopes  MG PT 23 10 69,70% 

                                                 
127 Algumas entidades foram apadrinhadas por dois ou mais parlamentares. 
128 Afiliação partidária observada em 08 de junho de 2017. 
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Darcisio Perondi  RS PMDB 18 8 69,23% 

Marco Maia  RS PT 29 13 69,05% 

Mendes Ribeiro Filho  RS PMDB 15 7 68,18% 

Alvaro Dias  PR PV 19 9 67,86% 

Max Rosenmann  PR PMDB 14 7 66,67% 

Nelson Marquezelli  SP PTB 53 31 63,10% 

Eliseu Padilha  RS PMDB 17 10 62,96% 

Moacir Micheletto  PR PMDB 17 10 62,96% 

Jose Otavio Germano  RS PP 20 12 62,50% 

Mario Heringer  MG PDT 18 11 62,07% 

Sergio Zambiasi  RS PTB 48 30 61,54% 

Aelton Freitas  MG PR 22 14 61,11% 

Antonio Andrade  MG PMDB 12 8 60,00% 

Paulo Pimenta  RS PT 18 13 58,06% 

Vadao Gomes  SP PP 15 12 55,56% 

Osmar Dias  PR PDT 17 14 54,84% 

Carlos Dunga  PB PSC 13 11 54,17% 

Jovair Arantes  GO PTB 14 12 53,85% 

Augusto Nardes  RS PP 29 26 52,73% 

Garibaldi Alves Filho  RN PMDB 11 10 52,38% 

Cezar Schirmer  RS PMDB 14 14 50,00% 

Alex Canziani  PR PTB 13 13 50,00% 

Afonso Hamm  RS PP 14 15 48,28% 

Fernando Diniz  MG PMDB 9 11 45,00% 

Luiz Sergio  RJ PT 9 11 45,00% 

Gonzaga Patriota  PE PSB 21 27 43,75% 

Gerson Camata  ES PMDB 9 13 40,91% 

Valdir Raupp  RO PMDB 14 21 40,00% 

Joao Magalhaes  MG PMDB 16 28 36,36% 

Carlos Abicalil  MT PT 9 17 34,62% 

Zequinha Marinho  PA PSC 7 27 20,59% 

Osmanio Pereira  MG PTB 6 30 16,67% 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados do extinto Ministério das Comunicações 
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Tabela 44 - Taxa de sucesso obtida por parlamentares que apadrinharam mais de 20 

processos e por parlamentares que apadrinharam menos de 20 processos de outorga de 

radiodifusão comunitária.  

 Aprovados Arquivados Total T. sucesso 

20 ou mais  715 552 1267 0,564 

Menos de 20  804 1115 1919 0,419 

     

TOTAL 1519 1667 3186 0,477 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados do extinto Ministério das Comunicações 

 

Os dados da tabela 44 demonstram que há uma grande variedade de expertise entre os 

parlamentares no acompanhamento dos processos de outorga de radiodifusão. É preciso 

ressaltar, contudo, que na tabela 44 estão elencados apenas os deputados da “elite” daqueles 

que se dedicaram, em algum momento, a viabilizarem processos de outorga de radiodifusão 

comunitária de seu interesse. Dela fazem parte somente os parlamentares que apadrinharam ao 

menos 20 processos dentre os que fazem parte dos mais de 17,4 mil processos integrantes do 

universo analisado. E o que pudemos observar foi que, embora exista uma variabilidade intensa 

da taxa de sucesso desses parlamentares da elite na aprovação dos processos de seu interesse, 

ela é, na média, consideravelmente superior à observada no grupo dos demais deputados – 

composto por aqueles que apadrinharam menos de 20 processos de outorga. 

Ao nos depararmos com os dados iniciais, que demonstravam que o apadrinhamento era 

um fator que determinava em larga medida as taxas de aprovação dos processos de outorga de 

radiodifusão comunitária, havíamos levantado também um questionamento em relação ao 

verdadeiro fator explicativo deste fenômeno. Isso porque, por se tratar de um processo 

burocrático, que exige a apresentação de diversos documentos e o saneamento de pendências 

jurídicas, entidades mais engajadas na liberação de suas autorizações de funcionamento têm, 

obviamente, vantagem em relação às que não atuam de maneira mais incisiva nessas atividades.  

Haveria a hipótese, portanto, de estarmos observando apenas uma espécie de “meritocracia 

burocrática”: na verdade o apadrinhamento não seria o fator explicativo, e sim a atuação intensa 

das entidades comunitárias, que incluiriam no rol de suas ações para a viabilização de suas 

outorgas a realização de contatos com deputados federais e senadores.  

Mas, se tal hipótese alternativa fosse verdadeira, a efetiva atuação dos parlamentares 

seria irrelevante, e não veríamos grande variabilidade de taxas de sucesso entre os diferentes 

padrinhos de processos. Contudo, o que observamos foi exatamente o oposto. E se, entre os 

parlamentares de elite integrantes da tabela 44, a variação das taxas de sucesso é intensa, quando 
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comparamos os resultados obtidos por esses parlamentares com os daqueles que atuaram de 

maneira menos intensa nessa atividade, essa diferença fica mais evidente. Os dados exibidos 

nas tabelas 44 e 45 corroboram que, mesmo ao analisarmos especificamente os processos 

apadrinhados por esses parlamentares, é possível comprovar que aqueles que contaram com o 

apoio de deputados e senadores com maior expertise nessa área – para fins da pesquisa, aqueles 

que apadrinharam 20 ou mais processos de outorga - tiveram maior taxa de aprovação do que 

os demais.   

 

Tabela 45 - Avaliação estatística da taxa de sucesso obtida por parlamentares que 

apadrinharam mais de 20 processos e por parlamentares que apadrinharam menos de 20 

processos de outorga de radiodifusão comunitária.  

 Aprovados Arquivados 

Elite [64.636]   

20 ou mais 715 (604.07) [20.37]*** 552 (662.93) [18.56] 

Menos de 20 804 (914.93) [13.45] 1115 (1004.07) [12.26] 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em dados do extinto Ministério das Comunicações 

A tabela informa o valor observado, o valor esperado entre parênteses e a estatística chi-quadrado para cada célula 

e para cada categoria entre colchetes. 

*** significativo a p < .001 
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CONCLUSÕES 

As democracias dos séculos XX e XXI experimentaram os mais variados desafios ao 

longo da sua consolidação. Diversos são os modelos adotados, tanto para a eleição de 

representantes quando para a promoção de accountability ao sistema. E, ao longo de toda essa 

história, as preocupações com a influência da mídia no processo eleitoral sempre estiveram 

presente, em maior ou menor grau. Nas décadas de 20 e 30, a atenção dada à influência política 

da mídia e aos possíveis desequilíbrios de poder que a sua exploração privada poderia trazer – 

impactando inclusive os processos eleitorais – fez com que diversos estados optassem por 

construir sistemas públicos ou estatais de radiodifusão. Passados quase cem anos, as 

preocupações continuam as mesmas. Citemos, como exemplo, a possível manipulação das 

eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016, por meio dos dados coletados pela 

Cambridge Analytica, posteriormente utilizados para disseminar conteúdo de alta acurácia por 

meio do Facebook. Tal acontecimento tem levado o meio político daquele país a discutir a 

necessidade de regulação das mídias sociais, de modo a minimizar as interferências desses 

meios nos resultados das eleições.  

Contudo, mais do que uma história de substituição, o que temos é uma saga de 

acumulação de plataformas de mídia, que em conjunto continuam influenciando de maneira 

significativa a política. Apesar do tema do momento ser a interferência das mídias sociais nos 

processos eleitorais, o velho rádio, a antiga televisão e o antiquíssimo jornal continuam 

importantes na formação das opiniões eleitorais. Mas... importantes até que ponto? Em qual 

medida a mídia efetivamente altera votos e se torna capaz de modificar processos eleitorais em 

democracias estabelecidas? Como demonstramos ao longo da bibliografia que visitamos para a 

elaboração desta tese, existe uma ausência de evidências empíricas que comprovem a hipótese 

de que os meios de comunicação são realmente capazes de influenciar ou mesmo de alterar os 

resultados de eleições. Em contrapartida, a pesquisa teórica está muito mais bem fundamentada, 

a revelar de maneira convincente a importância da mídia na construção da opinião pública; a 

sua atuação política intensa, sobretudo como reforçadora do status quo e construtora de 

hegemonias; e a sua interferência nem sempre republicana na construção das imagens de 

candidatos e na exaltação das candidaturas de seu interesse, em detrimento da imagem pública 

dos seus adversários políticos.  

Neste trabalho, oferecemos algumas novas evidências empíricas, que corroboram a 

hipótese de que a mídia é, efetivamente, capaz de influenciar os resultados eleitorais, mesmo 

em eleições livres e razoavelmente ditadas pelo império da lei. Para tanto, apoiamo-nos, 
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majoritariamente, nos dados obtidos por meio de um experimento natural que tomou forma no 

Brasil a partir de 1998, com a promulgação da Lei nº 9.612, de 1998, que introduziu o serviço 

de radiodifusão comunitária no ordenamento jurídico brasileiro. No período de 1999, quando 

as primeiras outorgas deste serviço foram liberadas pelo Governo, até junho de 2015, data de 

encerramento da coleta de dados para a elaboração desta tese, entraram em operação exatas 

4.641 rádios comunitárias, em todo o País. Boa parte dessas rádios terminou por ser apropriada 

por políticos com atuação municipal, passando a integrar o seu arsenal de elementos de poder 

político.  

A expansão das rádios comunitárias, que veio a se agregar às rádios comerciais e 

educativas já existentes – também historicamente dominadas, em grande medida, por forças 

políticas com atuação municipal – construiu uma casuística extensiva de casos de 

radiodifusores que se candidataram a prefeito. Nas eleições de 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016, 

foi possível construir uma base de dados com 1.058 observações de casos desse tipo. Assim, 

demonstramos que candidatos-radiodifusores ao cargo de prefeito têm desempenho eleitoral 

muito superior à média, com uma taxa de eleição de 46,12% (488 de 1.058) e votação 

proporcional média de 42,50%. 

Contudo, nos apoiando na bibliografia sobre o tema e nos próprios dados coletados 

durante a pesquisa, nos deparamos com sérios problemas de endogeneidade. Os dados 

exuberantes de desempenho eleitoral de candidatos-radiodifusores em eleições a prefeito 

refletiam também uma maior facilidade que aqueles que detêm maior capital político encontram 

na obtenção de outorgas de radiodifusão. Restava, portanto, a dúvida se a exploração de uma 

outorga de rádio local estava a influenciar o resultado eleitoral do seu proprietário ou se, na 

verdade, o fenômeno de maior intensidade era o oposto, no qual o candidato-proprietário com 

maior capital político estava obtendo outorgas de radiodifusão com mais facilidade. 

Para contornar essa ameaça da endogeneidade, adotamos duas estratégias distintas. A 

primeira delas foi agregar mais variáveis de observação, de modo a identificar se, alteradas as 

condições de exploração de outorgas de radiodifusão, alterava-se também o desempenho 

eleitoral dos candidatos-proprietários. Na realidade brasileira, marcada por intensas 

desigualdades, as características distintas entre as observações coletadas poderiam, em tese, 

ofertar insumos importantes para minimizar a influência da endogeneidade nos resultados 

obtidos. 

Ao agregarmos essas novas variáveis à análise, e controlando-as pela competitividade 

eleitoral e pelos efeitos da incumbência, encontramos novas evidências que ajudaram a 

corroborar de maneira mais efusiva a hipótese da influência da propriedade de rádios locais 
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sobre o desempenho eleitoral dos candidatos-radiodifusores. Descobrimos, por exemplo, que a 

propriedade de rádios na região Sul é um fator que amplia de maneira mais significativa o 

desempenho eleitoral de candidatos-radiodifusores. Em contrapartida, a propriedade de rádios 

na Região Norte é um fator de pouco peso no sucesso eleitoral dos candidatos-radiodifusores. 

Tal achado é compatível com os índices de audiência do rádio, que têm os seus maiores níveis 

na região Sul, e os seus menores, na região Norte.  

Outra constatação, contrária a boa parte da bibliografia consultada – em especial da que 

trata de “media literacy” -, foi a de que o rádio é um fator de maior influência sobre o 

desempenho eleitoral de candidatos-radiodifusores nos municípios com menor desigualdade de 

renda. De acordo com o conceito hegemônico da literatura de “media literacy”, o esperado seria 

o oposto: localidades com maior desigualdade, nas quais há um maior contingente de população 

pobre e com baixos níveis de escolaridade, teriam resultados eleitorais mais manipuláveis pelos 

vieses existentes no conteúdo midiático (THOMAN e JOLLS, 2004). Em verdade, o que parte 

da bibliografia de “media literacy” termina por fazer é, apesar de seu viés claramente 

progressista, reproduzir um argumento conservador, preconceituoso e sem sustentação 

empírica: a desqualificação do voto dos pobres, tidos como menos informados politicamente e, 

por isso, mais manipuláveis.     

 Demonstramos, também, que o monopólio do meio rádio sobre as notícias locais é um 

fator que influencia significativamente o desempenho dos candidatos-radiodifusores. Na 

pesquisa, dividimos as observações em dois casos: localidades que contavam com, além do 

rádio, ao menos um jornal, um veículo online ou uma TV com conteúdo local; e municípios 

que tinham o rádio como único meio de informação local. Foi possível demonstrar que nas 

localidades com monopólio do rádio, 48,54% dos candidatos-radiodifusores foram eleitos, 

enquanto que nos municípios com ao menos um outro meio de comunicação local, apenas 

37,71% dos candidatos obtiveram sucesso nas eleições. Este achado reforça a importância da 

promoção de pluralidade de meios de comunicação como um fator de prevenção do monopólio 

da informação política e, consequentemente, de possíveis manipulações de eleições por grupos 

monopolistas de comunicação.  

 Outra estratégia utilizada para o estudo do possível impacto da propriedade de rádios 

locais sobre o desempenho eleitoral de candidatos-radiodifusores foi a avaliação do resultado 

obtido por esses candidatos antes e depois da obtenção de uma outorga de radiodifusão. Por 

meio dessa técnica de pareamento, em que os desempenhos eleitorais dos candidatos-

radiodifusores eram comparados com os deles mesmos - tornando-os assim seus próprios 

controles - foi possível isolar com precisão quase absoluta os efeitos da exploração de uma 
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outorga de rádio sobre o desempenho eleitoral, excluindo assim a interferência da 

endogeneidade. Observamos amostras pareadas do grupo de observação, formado por 134 

casos, e por um grupo-controle, que totalizava 3.438 observações. Por meio da metodologia de 

análise da diferença das diferenças, concluímos que, enquanto no grupo-controle houve uma 

ampliação de 2,23% da votação proporcional média obtida pelos candidatos, no grupo de 

observação este impacto foi de aumento de 6,27%.  

Eis que, de inimiga, a endogeneidade foi se tornando um mal cada vez menor, até se 

transformar em uma aliada, a gerar uma nova hipótese de pesquisa. Desde o início deste 

trabalho, nos incomodava uma questão: como a propriedade de rádios comunitárias termina por 

ser direcionada, com tanta frequência, a políticos profissionais? Baseando-nos em trabalhos 

anteriores, decidimos testar a hipótese de que a atuação de deputados federais e de senadores 

ao longo dos processos de outorga, em benefício de entidades por eles apadrinhadas, era um 

fator fundamental a determinar quais seriam os ganhadores e os perdedores na concorrência por 

essas rádios. A bibliografia consultada demonstrava que os empecilhos burocráticos eram os 

principais fatores que levavam ao arquivamento da maior parte dos processos de outorga de 

radiodifusão comunitária denegados pelo Poder Executivo. Ela explicava, também, que a 

concentração da atividade de outorga no nível federal – mais especificamente no extinto 

Ministério das Comunicações, em Brasília – favorecia a interferência da atividade parlamentar 

como fator de superação desses entraves burocráticos.  

Com base em dados involuntariamente divulgados pelo extinto Minicom, por meio dos 

seus sistemas de protocolo, foi possível montar uma base de dados com 5.502 registros oficiais 

de apadrinhamentos de processos de outorga de radiodifusão comunitária por deputados 

federais ou por senadores. Os resultados da pesquisa demonstram que, enquanto 47,7% dos 

processos apadrinhados foram aprovados, apenas 22,3% dos processos não apadrinhados 

obtiveram êxito. Assim, foi possível evidenciar que o apadrinhamento de um processo de 

outorga de radiodifusão comunitária por um parlamentar federal amplia em 114,18% as suas 

chances de aprovação. 

Os achados da pesquisa trazem, também, informações que ajudam a entender um pouco 

mais como se dá o clientelismo nas outorgas de radiodifusão no País. Usualmente, as práticas 

clientelísticas são associadas a atividades ilícitas, a burlas ao devido processo legal, fazendo 

com que uma pequena parcela da população seja beneficiada pela provisão de bens públicos, 

em detrimento de uma maioria que tem seus direitos negados. Mas o que observamos é que o 

clientelismo se dá de maneira muito mais insidiosa, se valendo dos meandros da burocracia 

para se instalar e se baseando nos próprios procedimentos legalmente estabelecidos para se 
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perpetuar. A combinação entre o intrincado processo de outorga - com uma extensa lista de 

documentos exigidos - e a centralização de todas as atividades de análise dos processos em 

Brasília gera uma grande assimetria de informação entre as entidades que desejam obter uma 

licença de operação de radiodifusão comunitária e o órgão responsável pelas outorgas. E aqui 

entram os parlamentares federais, que atuam na redução dessa assimetria, provendo algumas 

entidades com informações sobre seus processos e, em muitos casos, apresentando eles mesmos 

à autoridade concedente as documentações faltantes. Fosse esse serviço ofertado a todos, 

teríamos um acesso universal às concessões de rádios comunitárias. Mas como os parlamentares 

direcionam essa “assessoria” apenas a alguns poucos, temos uma prática clientelística – prática 

essa, ironicamente, que permite a somente alguns cumprirem os ditames da lei, fazendo com 

que a maioria que falha em apresentar toda a documentação necessária à obtenção de uma 

outorga de radiodifusão comunitária tenha o seu direito de liberdade de expressão tolhido. 

Embora não tenha sido o foco principal desta pesquisa, há uma outra constatação a qual 

podemos chegar, também importante para o estudo de mídia e política: a mídia regional, muitas 

vezes relegada a um segundo plano nos estudos da área, mostra-se bastante influente nos 

processos políticos. Existe no Brasil uma extensa rede de mídia local, composta por ao menos 

3.370 jornais, 1.984 veículos online e quase 8 mil rádios locais em operação. E é possível gerar 

a hipótese de que ao menos parte da sua força na definição dos processos eleitorais de nível 

municipal possa estar sendo aplicada também durante as eleições nacionais.  

No Brasil, nas últimas eleições presidenciais, temos observado um fenômeno que 

aparentemente nega a influência da mídia na definição dos resultados de processos eleitorais. 

Na reeleição de Lula em 2006, na eleição de Dilma em 2010 e, especialmente, na sua reeleição 

em 2014, ficou evidente a atuação partidária da grande mídia, que se posicionava claramente 

contrária às candidaturas presidenciais do PT, como demostrado por diversos estudos 

acadêmicos (FERES Jr., 2017). Mas, a despeito desta atuação intensa dos maiores grupos de 

mídia do País, Lula e Dilma terminaram eleitos, sempre com uma margem considerável de 

votos em relação ao candidato de preferência da mídia hegemônica. Mas talvez a história a ser 

contada não seja a da pouca influência da mídia sobre o resultado eleitoral nas eleições 

presidenciais. Talvez seja, essa sim, a da atuação de uma mídia local, que passou despercebida 

e que pode estar veiculando conteúdos influentes e não alinhados com os propagados pelos 

maiores grupos de comunicação do País.   

Em suma, os achados integrantes desta pesquisa ajudam a compreender de maneira mais 

precisa a influência da mídia nos processos eleitorais, especialmente nas eleições municipais. 

Como demonstramos, a mídia é um agente capaz de alterar os resultados dos processos 
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eleitorais, ao utilizarmos os municípios como unidades de observação. Gerber, Karlan e Berger 

(2009) ressaltam que, apesar de existirem evidências substanciais de que a mídia tem vieses 

políticos relevantes, existem poucos estudos acerca do efeito desses vieses midiáticos sobre as 

visões e as opiniões dos consumidores de mídia ou acerca dos efeitos da exposição aos 

conteúdos midiáticos sobre o seu comportamento. Nossa tese, portanto, ajuda a preencher esta 

lacuna, demonstrando que um viés no conteúdo propagado pela mídia – aqui, um viés de apoio 

político ao proprietário do meio – pode influenciar significativamente o comportamento político 

dos indivíduos, sendo capaz de alterar em parte a decisão do voto individual e, de maneira 

agregada, até mesmo de definir o resultado de eleições.  

Também é possível concluir, por dedução, que a propriedade de meios de comunicação 

influencia a sua política editorial. Contudo, ainda que os resultados que obtivemos demonstrem 

que a propriedade de rádios locais é um fator que contribui positivamente para o desempenho 

eleitoral dos seus proprietários, o desenho da pesquisa e os dados coletados não nos permitem 

o aprofundamento da compreensão dos mecanismos que levam a esta ampliação de 

desempenho. Há, é certo, uma conclusão óbvia: o conteúdo veiculado por essas rádios não 

apenas apresenta um viés político em favor do seu proprietário, como se demonstra efetivo na 

persuasão do seu público e na alteração do seu comportamento eleitoral, levando a uma 

ampliação da decisão do voto em favor do candidato apoiado. Mas não é possível afirmar com 

exatidão como a propriedade do meio de comunicação influencia a sua programação e o 

conteúdo por ele veiculado. Para tanto, estudos adicionais, que se aprofundem em estudos de 

caso específicos ou que se apoiem na análise do conteúdo veiculado por esses meios de 

comunicação e na forma como seus proprietários interferem em sua política editorial, são 

necessários. 

Um caminho interessante, por exemplo, poderia ser a replicação da estratégia adotada 

por Craft (2010), que se dedicou a entender como a propriedade de meios de comunicação nos 

Estados Unidos se transforma em uma ação – ou seja, em como esta propriedade se traduz em 

uma orientação editorial e em conteúdos determinados. Com base em entrevistas realizadas por 

telefone com os responsáveis pela política editorial de rádios locais, nas quais as perguntas 

procuravam avaliar os impactos dessa propriedade na programação, a pesquisadora concluiu 

que o principal mecanismo a agir era a percepção, pelos funcionários desses meios, de que o 

conteúdo por eles produzidos deveria agradar ao patrão. Seus dados demonstraram também que 

o envolvimento direto do dono da rádio no conteúdo editorial de sua estação não era um fator 

preditivo significativo.  Pesquisa similar pode ser útil para entender como, no Brasil, se dá essa 

relação entre propriedade de meios de comunicação e a construção da sua política editorial. A 
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peculiaridade brasileira de alta prevalência de políticos profissionais entre os proprietários de 

rádios locais, bem como o fato de que essa propriedade tem se revertido em ganhos eleitorais 

perceptíveis ao longo dos anos, fornecem um rico material a ser explorado. Seria possível, por 

exemplo, acompanhar a programação de um grupo selecionado de rádios pertencentes a 

políticos profissionais, de modo a detectar os vieses inseridos neste conteúdo, bem como avaliar 

quais os mecanismos internos de funcionamento na rádio que atuaram na alteração de conteúdos 

em prol do projeto político dos candidatos-radiodifusores. 

Os resultados obtidos também ajudam a demonstrar, pela via empírica, que é válida a 

afirmação que Manin (1997) propõe pelo caminho teórico: a de que é possível descrever 

políticos como empreendedores, que atuam em um mercado competitivo na busca por votos e 

pela maximização de benefícios. No presente trabalho, fica demonstrado que as rádios locais 

servem como “empreendimentos” aos políticos com atuação municipal, que podem ampliar o 

seu capital eleitoral por meio da obtenção de uma outorga para a prestação desse serviço. Como 

os ganhos advindos da exploração de rádios locais variam, de acordo com a região, os 

investimentos realizados para a obtenção dessas outorgas varia, de maneira similar. Como 

demonstramos nesta tese, a proporção de rádios pertencentes a candidatos a prefeito, nas regiões 

nas quais a exploração desse serviço redunda em maiores ganhos eleitorais, é 

consideravelmente maior do que a observada em regiões nas quais a exploração de rádio não 

se converte em ganhos eleitorais significativos. Além disso, para além desta atividade de varejo 

dos políticos locais, há também um mercado de atacado, no qual deputados federais e senadores 

são responsáveis pela aprovação de outorgas de rádios de seu interesse, angariando assim 

possíveis apoios políticos espraiados em suas áreas de atuação política.    

Finalmente, podemos concluir que é necessária uma urgente revisão das políticas de 

outorga de radiodifusão no Brasil, em especial na radiodifusão comunitária. O excesso de 

burocracia para a concessão de outorgas nesses serviços, como demonstramos, é o principal 

motor a gerar o clientelismo na distribuição dessas autorizações de funcionamento. Processos 

mais simples, como menos exigências burocráticas e com etapas iniciais de instrução realizadas 

nos próprios estados nos quais estão as sedes das entidades de radiodifusão, são ações simples 

que poderiam reduzir significativamente a dificuldade de acesso às autorizações de 

funcionamento. Trata-se não apenas de uma ampliação da efetividade das ações estatais. É mais 

do que somente um estímulo à ampliação do acesso aos meios de comunicação. É, na verdade, 

uma forma de garantir o respeito estatal ao direito à liberdade de expressão – afinal, como 

estabeleceu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em sua declaração de princípios 

sobre a liberdade de expressão, “a liberdade de expressão não se esgota no reconhecimento 
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teórico do direito a falar ou escrever, mas compreende, inseparavelmente, o direito a utilizar 

qualquer meio apropriado para difundir informações e fazê-lo chegar a um maior número de 

destinatários”129.  

Além disso, lembremo-nos de que a radiodifusão é um serviço público, que pode ser 

prestado diretamente pelo Estado ou por terceiros, em seu nome, mediante outorga. Portanto, é 

o interesse público que deve prevalecer, sempre, e a utilização de meios de comunicação 

concedidos pelo Poder Público para a obtenção de vantagens privadas é fator suficiente para a 

cassação de outorgas. Desse modo, não apenas do ponto de vista moral, mas essencialmente do 

ponto de vista legal, a concessão de um grande número de outorgas de radiodifusão a políticos 

– que, como demonstramos neste trabalho, colhem benefícios eleitorais com a exploração 

desses serviços – é indevida.  

No caso específico da radiodifusão comunitária, como se não bastasse o fato deste ser 

um serviço público, há menções expressas na lei que vedam o “proselitismo de qualquer 

natureza na programação” e proíbem a entidade detentora de autorização para execução do 

serviço de “estabelecer ou manter vínculos que a subordinem ou a sujeitem à gerência, à 

administração, ao domínio, ao comando ou à orientação de qualquer outra entidade, mediante 

compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais 

130”. Contudo, nos quase 20 anos de existência da radiodifusão comunitária, o poder público 

tem se escorado em uma interpretação criativa destes dispositivos, negando-se a admitir o fato 

óbvio de que o controle dessas emissoras por prefeitos, vereadores, deputados estaduais e por 

outros políticos profissionais é um caso inquestionável de sujeição ao domínio mediante 

relações político-partidárias. Como demonstramos nessa tese, não apenas os ocupantes de 

cargos eletivos no nível municipal, mas também indivíduos que em algum momento se 

candidataram a tais cargos têm utilizado intensamente essas rádios como instrumentos de 

proselitismo político, colhendo benefícios eleitorais na maior parte dos casos analisados.  

Mas, não necessariamente, a presença de políticos profissionais entre os integrantes das 

diretorias de emissoras de radiodifusão comunitária representa uma persistência do fenômeno 

que se convencionou chamar de “coronelismo eletrônico”. É verdade que, em grande escala, a 

radiodifusão comunitária terminou por ser apropriada por lideranças que já dominavam a 

política local, transformando-se assim em um elemento a mais de perpetuação de elites 

                                                 
129 Trecho do item 57 do Princípio 13 da Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, aprovada durante o seu 108º período ordinário de sessões em outubro de 

2000.  
130 § 1º do art. 4º e art. 11 da Lei nº 9.612, de 1998, respectivamente. 
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tradicionais no poder. Mas não se pode descartar também a hipótese de que, em determinados 

casos, ela se comportou de forma exatamente oposta: foi um caminho para o surgimento de 

novas forças políticas municipais, que utilizaram a radiodifusão comunitária como uma arma 

política de questionamento e confrontação das elites políticas locais estabelecidas. Mais que 

isso: em muitos casos, as rádios comunitárias surgem de uma mobilização de movimentos 

sociais, que se organizam na forma de uma associação comunitária e, dentre outras atividades, 

exercem a tarefa de administrar uma rádio comunitária. Portanto, é possível que esta atividade 

de mobilização de movimentos sociais termine por gerar uma nova forma de recrutamento de 

lideranças políticas, que passam a contar ao mesmo tempo com o poder da mobilização gerada 

pelo associativismo e com a influência da rádio comunitária que é colocada ao seu dispor.    

No entanto, seja pela vertente pessimista, seja pela abordagem otimista, o fato é que o 

Poder Público sempre fez vistas grossas à apropriação das rádios comunitárias para fins 

políticos, algo que do ponto de vista estritamente legal deveria ser combatido. Somente em 6 

de abril de 2018 o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

estabeleceu, por meio de portaria131, os tipos de vínculo político, religioso, comercial e familiar 

proibidos para entidades que operam rádios comunitárias. Especificamente sobre os vínculos 

políticos, o diploma legal estabelece que é proibido a qualquer membro da direção de uma rádio 

comunitária exercer cargo ou função em órgão de direção de partido político nos níveis 

municipal, estadual, distrital ou federal; exercer cargo de ministro, de secretário estadual ou 

municipal; exercer mandato eletivo; ou ser suplente de cargo legislativo, federal, estadual ou 

municipal. De acordo com os dados compilados nesta pesquisa, existem atualmente 76 prefeitos 

em exercício do mandato membros da direção de rádios comunitárias e que, portanto, estão 

infringindo as normas estabelecidas pelo MCTIC (ver anexo).  

  

                                                 
131 Portaria nº 1.909, de 6 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 9 de abril de 2018. 
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ANEXO – Prefeitos em exercício do mandato membros da direção de rádios 

comunitárias 

 

UF Município Prefeito(a) Entidade 

AL COQUEIRO SECO 

Maria Decele Damaso 

de Almeida 

ASSOC. DE DESENV. SOCIAL COMUNIT. DE 

COQUEIRO SECO - AL 

BA APUAREMA 

Raival Pinheiro de 

Oliveira 

ASSOCIACAO DA RADIO COMUNITARIA DE 

APUAREMA 

BA CACULÉ José Roberto Neves 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ATALAIA DE 

COMUNICAÇÃO E CULTURA 

BA CENTRAL 

Uilson Monteiro da 

Silva 

ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA DE 

CENTRAL - BA 

BA GUAJERU 

Gilmar Rocha 

Cangussu ASSOCIACAO COMUNITARIA FM GUAJERU - BA 

BA IBIRAPUÃ 

Calixto Antonio 

Ribeiro 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 

RADIODIFUSÃO DE IBIRAPUÃ 

BA 

RIBEIRA DO 

AMPARO 

Jose Germano Soares 

de Santana 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 

COMUNICAÇÃO E CULTURA NOSSA SENHORA 

DO AMPARO 

ES ITAGUAÇU Darly Dettmann 

ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO 

COMUNITARIA DE ITAGUACU-ES 

ES PINHEIROS Arnóbio Pinheiro Silva 

ASSOCIACAO UNIDOS PARA COMUNICAO DE 

PINHEIRO( AUCOP) 

ES 

SANTA MARIA DE 

JETIBÁ Hilário Roepke 

ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO 

COMUNITARIA DE STA. MARIA DE JETIBA 

GO BONFINÓPOLIS Kelton Pinheiro 

ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E CULTURA 

DE BONFINOPOLIS 

GO CACHOEIRA ALTA 

Kelson Souza 

Vilarinho 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE 

COMUNICACAO DE CACHOEIRA ALTA-GO 

GO 

CARMO DO RIO 

VERDE Delson José Santos 

ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA DE CARMO 

DO RIO VERDE 

GO GOIANÁPOLIS Francisco de Moraes 

ASSOCIACAO GOIANAPOLINA DE 

DESENV.ARTISTICO/CULTURAL-FM 

GO INACIOLÂNDIA 

Francisco Antônio 

Castilho 

ASSOCIACAO COMUNITARIA EDUCAIONAL E 

CULTURAL DE INACIOLANDIA 

GO 

PALMEIRAS DE 

GOIÁS Vando Vitor Alves 

ASSOCIACAO DE DIFUSAO COMUNITARIA 

PALMEIRAS 

GO PARANAIGUARA 

Adalberto dos Santos 

Amorim 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 

COMUNICAÇÃO DE PARANAIGUARA 

GO QUIRINÓPOLIS Gilmar Alves da Silva 

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL RIO 

DAS PEDRAS 

GO SANCLERLÂNDIA 

Itamar Leão do 

Amaral 

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL 

JUVENTINA MARIA DE MENDONCA 

MA COELHO NETO 

Américo de Sousa dos 

Santos RADIO COMUNITARIA CIDADE LIVRE FM 

MA COLINAS 

Valmira Miranda da 

Silva 

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CULTURA DE 

COLINAS 

MG ABAETÉ Armando Greco Filho 

ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICENTE 

DOS MORADORES DO MUN 

MG 

BOM JARDIM DE 

MINAS Sérgio Martins 

ASSOCIACAO COMUNITARIA BONJARDINENSE 

DE RADIODIFUSAO 
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MG 

BONFINÓPOLIS DE 

MINAS 

Donizete Antonio dos 

Santos 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, EDUCATIVA E 

DESPORTIVA DE BONFINÓPOLIS DE MINAS 

MG CORONEL MURTA Amariles Santos Lima 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCATIVA 

CORONEL MURTENSE DE RADIODIFUSÃO 

MG DOM VIÇOSO 

Francisco Rosinei 

Pinto 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVO DE DOM 

VICOSO 

MG FELISBURGO 

Jânio Wilton Murta 

Pinto 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL 

FELISBURGUENSE DE RADIODIFUSÃO 

MG LAGAMAR José Alves Filho 

ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL 

RURAL DA IMAGEM E DO SO 

MG 

LEANDRO 

FERREIRA Elder Corrêa de Freitas 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE 

RADIODIFUSAO PARA O DESENVOLVIMENTO 

ARTISTICO E CULTURAL DA CIDADE DE 

LEANDRO FERREIRA 

MG MERCÊS 

Edimar Guerra de 

Paula 

ASSOCIACAO MERCESANA DE INTEGRACAO E 

CULTURA 

MG NOVA RESENDE 

Celson José de 

Oliveira 

ASSOCIACAO NOVARESENDENSE DE DIFUSAO 

E APOIO - ANDA 

MG PAULA CÂNDIDO 

Marcelo Rodrigues da 

Silva ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LAMIM 

MG PEQUI 

João de Castro 

Barbosa O PEQUI ESPORTE CLUBE - PEC 

MG PITANGUI Marcílio Valadares 

ASSOC. DE ASSISTENCIA AOS BAIRROS DE 

PITANGUI 

MG 

PONTO DOS 

VOLANTES 

Leandro Ramos 

Santana 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PONTO DOS 

VOLANTES- ASCOP 

MG 

SANTA BÁRBARA 

DO TUGÚRIO Vicente Paulo da Silva 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES 

S BARBARA TUGURIO 

MG 

SÃO GERALDO DO 

BAIXIO 

Wellerson Valério 

Moreira RADIO COMUNITARIA FJB FM 

MG SAPUCAÍ-MIRIM 

Jefferson Benedito 

Renno 

ASSOCIACAO COMUNITARIA EDUCATIVA DE 

RADIODIFUSAO DE SAPUCAI MIRIM 

MT 

NOVO HORIZONTE 

DO NORTE Silvano Pereira Neves 

ANDARES ASSOCIACAO NOVORIZONTINA DE 

DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL 

PE ALTINHO Orlando José da Silva 

ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO 

RÁDIO ALTINHO FM 

PE IBIRAJUBA 

Sandro Rogério 

Martins de Arandas 

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA 

ALVORADA / IBIRAJUBA - PE 

PE TORITAMA 

Edilson Tavares de 

Lima 

ASSOCIACAO COMUNITARIA JOAQUIM 

MARIANO DA COSTA 

PI 

MORRO DO CHAPÉU 

DO PIAUÍ 

Marcos Henrique 

Fortes Rebelo 

ASSOC DE DESENV COMUN DO MORRO DO 

CHAPEU 

PR ALTO PIQUIRI 

Luís Carlos Borges 

Cardoso 

ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO 

COMUNITARIA DA CIDADE DE ALTO 

PIQUIRI/PR. 

PR ANAHY Carlos Antonio Reis 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO 

DE ANAHY 

PR CAMPO BONITO 

Antonio Carlos 

Dominiak 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, ECOLÓGICA, 

CULTURAL E ESPORTIVA DE CAMPO BONITO - 

PARANÁ 

PR DIAMANTE DO SUL 

Fernando Maximiliano 

Risso 

ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL E 

AMBIENTAL DE DIAMANTE DO SUL - PARANA 

PR FOZ DO JORDÃO 

Anselmo Albino 

Amancio 

ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA 

INTEGRACAO 

PR IBEMA Adelar Antonio Arrosi 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO 

DE IBEMA 
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PR IMBAÚ Lauir de Oliveira 

ASSOCIACAO E MOVIMENTO COMUNITARIO 

ESTANDARTE DO IMBAU - AMCEI 

PR MAMBORÊ Ricardo Radomski 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO 

DE MAMBORE 

PR MARQUINHO Luiz Cezar Baptistel 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE 

COMUNICACAO E CULTURA DE MARQUINHO 

PR RAMILÂNDIA Wilson Bonamigo 

ASSOC. COMUNIT. DE COMUNIC. CULTURA DE 

RADMILÂNDIA - PR - ACCCR 

PR SANTA HELENA 

Airton Antônio 

Copatti ACADEMIA CULTURAL DE SANTA HELENA 

PR 

SANTANA DO 

ITARARÉ Joas Ferraz Michetti 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

SANTANA DO ITARARÉ 

PR TIBAGI 

Rildo Emanoel 

Leonardi 

ASSOCIACAO COM DE DESENV CULT E 

ARTISTICO DE TIBAGI 

RN SÃO MIGUEL 

José Gaudêncio 

Diógenes Torquato ASSOCIAÇÃO SERRA DO CAMARÁ 

RN 

TENENTE 

LAURENTINO CRUZ 

Sueleide de Morais 

Araujo 

Associação Comunitária de Radiodifusão Tenente 

Laurentino Cruz 

RS 

BOA VISTA DO 

CADEADO 

Fabio Mayer 

Barassuol  

SOCIEDADE BENEFICENTE GLORIA IN 

EXCELSIS 

RS CHARRUA 

Valdesio Roque Della 

Betta 

ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA DE 

CHARRUA 

RS DOM FELICIANO Clenio Boeira da Silva 

ASSOCIACAO COMUNITARIA PE CONSTANTINO 

ZAJKOWSKI 

RS NOVA PÁDUA Ronaldo Boniati ASSOCIACAO PADOVA DE COMUNICACOES 

SC ÁGUAS FRIAS 

Ricardo Rolim de 

Moura RÁDIO COMUNITÁRIA ÁGUAS FRIAS FM 

SC 

BELA VISTA DO 

TOLDO Adelmo Alberti 

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DE 

BELA VISTA DO TOLDO 

SC IRACEMINHA Jean Carlos Nyland 

ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO NOVA 

COMUNITARIA FM DE IRACEMINHA, SANTA 

CATARINA 

SP CORDEIRÓPOLIS José Adinan Ortolan 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E 

EDUCACIONAL DE CORDEIRÓPOLIS ACRECO 

SP DIVINOLÂNDIA Naief Haddad Neto 

ASS. V. VALE DE RAD., ED. E CUL. DA CID. 

DIVINOLANDIA 

SP MINEIROS DO TIETÊ 

José Carlos 

Vendramini 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE 

COMUNICACAO E CULTURA DE MINEIROS DO 

TIETE 

SP MONTE MOR Thiago Giatti Assis 

ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA 

PRIMA 

SP PARDINHO 

Benedito da Rocha 

Camargo Junior 

ASSOCIACAO MOVIMENTO RADIO 

COMUNITARIA PAIXAO FM 

SP RESTINGA 

Amarildo Tomás do 

Nascimento 

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA 

COMUNIDADE DE RESTINGA - SP 

SP RIOLÂNDIA 

Fabiana Barcelos 

Ferreira 

ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRROS 

COMUNITARIOS DE RIOLANDIA (AABCR) 

SP SANTA BRANCA Celso Simão Leite 

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA DE 

RADIODIFUSAO COMUNITARIA - ACERC 

SP SETE BARRAS Dean Alves Martins 

Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 

Artístico de Sete Barras 

SP TAGUAÍ 

Jair Cariovaldo 

Carniato 

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE 

COMUNICACAO E CULTURA DE TAGUAI 

TO ITAPIRATINS 

Marcio Pinheiro 

Rodrigues 

ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICENTE 

NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

 


