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Resumo
Este artigo estuda o fenômeno coronelismo eletrônico com enfoque no estado do Rio de
Janeiro. A partir do cruzamento de dados disponibilizados pelo Ministério das
Comunicações, pela ANATEL e por bases de dados disponíveis na internet
apresentamos um panorama da radiodifusão fluminense, dando destaque aos grupos que
concentram a propriedade dos meios eletrônicos de comunicação nos municípios de
Mendes, Resende e Rio de Janeiro e, concomitantemente, mantêm relações estreitas
com a política local, formando uma rede de negociações na qual os meios de
comunicação são utilizados como moeda política.

Palabras-chave: Coronelismo Eletrônico; Economia Política da Comunicação; Rio de
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Introdução

No atual contexto de revolução informacional e convergência midiática,

observamos uma tendência à internacionalização do mercado, assim como novas

tentativas de regulamentação dos meios por parte de organismos internacionais, uma

vez que as novas tecnologias ultrapassam fronteiras e transformam radicalmente o

funcionamento das redes de comunicação. A partir da redemocratização, no entanto, o

Brasil vem apresentando na formulação de suas políticas de comunicação,

características contrastantes com as adotadas em outros países capitalistas ocidentais.

O conjunto dessas características singulares sobre as quais se baseia a estrutura

do sistema brasileiro de comunicações é o que possibilita o surgimento do sistema que

denominamos de coronelismo eletrônico, o qual veremos mais detalhadamente em

seguida. Seu estudo é de grande importância para entendermos de que forma as políticas
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de comunicação refletem os interesses daqueles que gozam de poder, sejam eles

políticos em si ou grupos influentes, e como contribuem para a manutenção de sua

posição.

Este trabalho é parte da pesquisa “Coronelismo Eletrônico: Dinâmicas

Assimétricas de Poder e Negociação” que tem como objetivo desenvolver um aparato

teórico-metodológico para compreender as dinâmicas assimétricas de poder e

negociação na implantação das novas tecnologias de comunicação no Brasil. Encontra-

se no âmbito dos estudos sobre economia política de comunicação e políticas de

comunicação. Nosso objeto central, aqui, será o estudo das outorgas de rádio e televisão

no estado do Rio de Janeiro (mais especificamente nas cidades de Mendes, Resende e

na capital) e a relação entre os sócios e diretores das empresas outorgadas com a política

regional, a fim de observar de que forma a estrutura de propriedade da radiodifusão no

estado contribui para a manutenção ou ruptura do sistema político local.

A metodologia aplicada neste trabalho compreendeu em primeiro lugar no

cruzamento de bases de dados: 1) SIACCO - Sistema de Acompanhamento de Controle

Societário, tabela disponibilizada no site do Ministério das Comunicações, atualizado

em outubro de 2014; 2)SISCOM – Sistema de Informação de Serviços de Comunicação

em Massa, consultado diretamente no portal da ANATEL. A partir do cruzamento dos

dados foi elaborada uma tabela com os nomes de todos os sócios e diretores de

empresas detentoras de outorgas de rádio e televisão, nas cidades selecionadas, que

encontramos.

A seguir, foi feita uma pesquisa utilizando-se de ferramentas de busca e redes

sociais sobre cada um dos nomes de sócios e diretores das empresas outorgadas. O

principal objetivo dessa etapa foi encontrar dentre os sócios e diretores, pessoas ligadas

a política ou liderança regional (incluindo grupos religiosos). Como resultado, traçamos

um perfil dos radiodifusores no Rio de Janeiro, destacando aqueles que são (ou têm

ligações com) políticos e aqueles que exercem algum tipo de liderança nos municípios

selecionados.

O que compreendemos como coronelismo eletrônico?

Quando tratamos de coronelismo eletrônico queremos traçar as linhas que

conectam a propriedade e o controle de meios de comunicação em massa a pessoas que
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exercem cargos eletivos no Brasil. Este foi o objetivo da monografia de Célia Stadnik,

intitulada: “A hipótese do fenômeno do “Coronelismo eletrônico” e as ligações dos

parlamentares federais e governadores com os meios de comunicação no Brasil”

(1991), primeiro trabalho de natureza acadêmica a adotar o termo “coronelismo

eletrônico”.

Em “Coronelismo, Enxada e Voto: o município e o regime representativo no

Brasil”, Victor Nunes Leal cunha o termo coronelismo, descrito por ele como “uma

troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente

influência social dos chefes locais, notadamente os senhores de terras” (Leal, 1997, p.

44). De acordo com a explicação de José Murilo de Carvalho (2005) o coronelismo

como escrito por Leal é um sistema datado historicamente e surge da confluência de um

fato político (a forma de estado federativa) e uma conjuntura econômica (a decadência

econômica dos grandes proprietários de terra).

De um lado o pacto federativo garante aos estados grande autonomia em relação

à União, introduzindo o voto, enquanto o município encontra-se isolado e altamente

dependente dos demais entes; do outro os decadentes coronéis ainda gozam de grande

prestígio social, sendo capazes de exercer grande influência no âmbito municipal. Daí se

cria o ambiente propício para trocas de favores pelas quais o sistema é reconhecido. De

acordo com Carvalho:

Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político
nacional, baseado em barganhas entre o governo e os coronéis. O
governo estadual garante, para baixo, o poder do coronel sobre seus
dependentes e seus rivais, [...] Para cima, os governadores dão seu
apoio ao presidente da República em troca do reconhecimento deste
de seu domínio no estado. (CARVALHO, 2005, p. 132)

De acordo com Leal, a propriedade da terra é fator essencial para o exercício da

liderança política local. No entanto é importante destacar que esse papel de liderança

não se deve a sucesso econômico que lhe garanta prestígio e autonomia e sim a uma

posição estratégica na qual pode se colocar como mediador entre o município e o

estado. Segundo Leal:

Há, é certo, muitos fazendeiros abastados e prósperos, mas o comum,
nos dias de hoje, é o fazendeiro apenas “remediado”: gente que tem
propriedades e negócios, mas não possui disponibilidades financeiras;
que tem o gado sob penhor ou a terra hipotecada; que regateia taxas e
impostos, pleiteando condescendência fiscal; que corteja os bancos e
demais credores, para poder prosseguir em suas atividades
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lucrativas.(...) Além do mais, no meio rural, é o proprietário de terra
ou de gado quem tem meios de obter financiamentos. Para isso muito
concorre seu prestígio político, pelas notórias ligações dos nossos
bancos. (LEAL, 1997, p.46)

O coronelismo se situa, portanto, em um período “alteração na relação de forças

entre os proprietários rurais e o governo e significava o fortalecimento do poder do

Estado antes que o predomínio do coronel.”(CARVALHO, 2005, p.131). A propriedade

de terras foi o fator que deu aos coronéis a posição de negociadores enquanto a

diminuição de seu poder econômico dava lugar à consolidação do poder crescente do

Estado.

Como podemos então relacionar a concentração dos meios de comunicação e seu

uso político no Brasil com o conceito de Coronelismo? De acordo com Suzy dos Santos,

após o fim da ditadura vivemos um novo período de transição. Com a redemocratização

há uma descentralização política, na qual o voto passa a ser determinante e os chefes

políticos locais voltam a desempenhar seu papel de liderança política. São enunciados

hereditários do coronelismo, segundo a autora:

1) a circunscrição a um momento de transição do sistema político
nacional;
2) as relações clientelistas com alto grau de reciprocidade;
3) a debilidade da distinção entre interesses público e privado;
4) o controle dos meios de produção baseado no poder político em
detrimento do poder econômico, e;
5) o isolamento da municipalidade. (SANTOS, 2006, p. 4)

Assim como no passado a propriedade de terras colocava o coronel em uma

posição estratégica, possibilitando sua aliança às oligarquias estaduais, formando entre

município, estado e Governo Federal uma rede de favores (SANTOS, 2007). A

propriedade dos meios de comunicação, por seu grande poder de influência sobre a

população (sobretudo a população de municípios isolados do interior) ganha grande

importância política com a redemocratização.

Se por um lado vivemos uma convergência tecnológica no setor das

comunicações, como afirma Lima (1998), por outro, a vitória política dos velhos

agentes nacionais garante o isolamento informacional dos municípios, mantendo a

fragilidade municipal em relação aos demais entes da federação, como afirma Santos

(2006). Essa fragilidade do município no novo período de transição política dá

novamente aos chefes políticos locais as cartas necessárias para entrar no jogo de troca

de favores características ao coronelismo. De acordo com Santos:
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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)

É possível, portanto, concluir que temos  hoje no país o coronelismo eletrônico,

descrito por Suzy dos Santos.

A radiodifusão no Rio de Janeiro

Apesar de haver relatos anteriores de experiências com transmissores de rádio,

ocorridas em Recife, a primeira transmissão radiofônica oficial ocorrida em território

brasileiro aconteceu em 1922 na cidade do Rio de Janeiro. A transmissão pioneira fez

parte das comemorações do centenário da Independência, ocorridas em setembro de

1922, no então distrito federal, quando foi transmitido o discurso do então presidente

Epitácio Pessoa para receptores instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo, através

de uma antena instalada no Corcovado. Um ano depois, em 1923, surge a primeira

emissora de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada pelo

antropólogo Edgard Roquette-Pinto e Henry Morize, astrônomo e engenheiro industrial.

Em 1936, a Rádio Sociedade foi doada ao governo do Brasil e funciona até os dias atuas

como a Rádio MEC.

Nas décadas de 20 e 30, o Rio de Janeiro assistiu à multiplicação de novas

emissoras de rádio em seu território, principalmente no centro da cidade e na zona

portuária, como por exemplo Rádio Club do Brasil, fundada em 1924 pelo engenheiro

Elba Dias e instalada no largo da Carioca. Em 1926 surgem a Rádio Educadora do

Brasil, no centro, e a Rádio Mayrink Veiga, na zona portuária, onde funcionou até seu

fechamento pelo regime militar em 1965. Em 1933 surge a Rádio Cruzeiro do Sul,

posteriormente chamada Rádio Tamoio, primeira rádio a transmitir programas de

calouros.

Também em 1933 nasce, na praça Mauá, região portuária do Rio de Janeiro, a

rádio que se tornaria um marco na história do rádio, a Rádio Nacional. Fundada com o

nome Sociedade Civil Brasileira Rádio Nacional, a emissora que viria a influenciar o

funcionamento de todas as rádios comerciais do país teve que passar por dois momentos

antes de se tornar a famosa Rádio Nacional:

Em 1935, a emissora adquiriu os equipamentos recém-importados
pela Rádio Philips, em operação desde março de  1930, que havia
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optado por encerrar suas transmissões e o projeto empresarial de
manutenção de emissora própria no país para incentivar a
comercialização dos aparelhos receptores produzidos pela mesma
fabricante. Em 1936 a Sociedade alterou os estatutos. Os fundadores
elevaram o capital, de 100 contos de réis para 1.700 contos de réis,
com novas cotas subscritas pelos oito sócios, e autorizaram o
presidente da sociedade a adquirir uma estação de radiodifusão de 20
kW (MOREIRA, 2003, p. 45)

Outro momento importante na história da Rádio Nacional foi a sua estatização

por decreto em 1940, durante o governo Vargas. Autorizada a funcionar como rádio

estatal e comercial, a Nacional se beneficiou da dupla fonte de receita (comercial e

estatal) até 1945, alcançando seu apogeu. Importante destacar que a Rádio Nacional

desempenhou papel de destaque na disseminação da política de integração nacional

projetada pelo governo Vargas, servindo como principal porta-voz da ideologia do

Estado Novo.

A partir da segunda metade da década de 1930, importantes grupos de

comunicação aderem ao movimento de surgimento de emissoras de rádio, dentre eles: o

grupo Jornal do Brasil funda em 1935 a Rádio Jornal do Brasil, hoje em dia conhecida

como Rádio JB; o grupo impresso Diários Associados, de Assis Chateaubriand, que

funda a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, primeira rádio da Rede de Emissoras Associadas,

também em 1935; em 1944 nasce a Rádio Globo, inaugurada por Roberto Marinho,

dono do jornal O Globo, sendo a primeira emissora de rádio criada pelas Organizações

Globo (hoje Grupo Globo).

A história da televisão no estado do Rio de Janeiro começa no dia 20 de janeiro

de 1951, quando a TV Tupi do Rio de Janeiro, pertencente a Assis Chateaubriand, dono

dos Diários Associados, dá início a suas operações. Dois anos antes, Chatô já havia feito

a encomenda dos equipamentos necessários à RCA nos Estados Unidos para a

montagem das emissoras, porém por problemas de natureza técnica, as transmissões que

estavam planejadas para 1950 só puderam acontecer um ano depois. A TV Tupi foi

pioneira na transmissão televisiva, e representou um marco no avanço das

comunicações no Brasil. Suas atividades foram encerradas em 1980, quando a TV Tupi

do Rio de Janeiro e outras emissoras da rede Tupi tiveram suas concessões cassadas

pelo governo federal.  Entre rádios e televisões, o grupo Diários Associados possui

ainda hoje um total de 19 veículos no país.

No ano de 1962, Roberto Marinho assina contrato com o grupo norte- americano
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Time Life para viabilizar a criação da TV Globo. No mesmo ano, Roberto Marinho

ganha a concessão de dois canais de televisão no Rio de Janeiro. Finalmente em 1965,

já durante o regime militar, entra no ar a TV Globo no canal 4 do Rio de Janeiro. O

acordo com o grupo Time Life deu às organizações globo uma enorme vantagem,

principalmente técnica, em relação às demais emissoras de televisão. A Globo introduz

o “Padrão Globo de Qualidade”, responsabilizando-se sobre a sua produção, tirando o

controle que os patrocinadores exerciam sobre os programas até então.

Além do acordo com o grupo Time Life, a rede Globo de televisão soube tirar

proveito das boas relações que tinha com o governo militar. Em troca de apoio por parte

da TV Globo, sobretudo através do Jornal Nacional, os governos militares deram a

Roberto Marinho vantagens que não foram dadas a mais nenhum empresário de

comunicação. Estes foram fatores decisivos para que as Organizações Globo tenham

alcançado o patamar que têm hoje em dia, configurando-se como um imenso

conglomerado de comunicação e tornando a família Marinho a mais rica do país.

Em 22 de outubro de 1975, Senor Abravanel, mais conhecido como Sílvio

Santos, ganha a outorga do canal 11 do Rio de Janeiro, surgindo então a TVS Rio,

posteriormente incorporada ao SBT. Sílvio Santos já trabalhava há anos na televisão

como apresentador, quando comprou por 603 mil cruzeiros a falida TV Continental,

inaugurada em 1959. Em 1980 o Sistema Brasileiro de Comunicação passa a funcionar

em rede a partir das emissoras TVS Rio e TV Record de São Paulo.

A rede Bandeirantes passa a ser transmitida no Rio de Janeiro a partir de 1977

com a inauguração da TV Guanabara. Em 1978 entra no ar a TV Sul Fluminense,

primeira geradora de televisão instalada no interior do estado. Em 2004 foi vendida para

o grupo Bandeirantes e atualmente funciona como Band Barra Mansa. A TV Sul

Fluminense foi controlada pela família Nader, que ainda possui rádios na região de

Barra mansa, até a data de sua venda.

Em 1983 entra no ar a TV Manchete, fundada pelo empresário ucraniano

naturalizado brasileiro Adolpho Bloch. Seu funcionamento vai até o ano de 1999,

quando foi decretada sua falência. O empresário brasileiro Almicare Dallevo compra a

empresa e criando o atual canal RedeTV!.

Levado por um grande endividamento, Sílvio Santos vende sua participação na

TV Record de São Paulo e a TV Corcovado em 1989. Em 1990 a Igreja Universal,
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liderada pelo bispo Edir Macedo, compra a  TV Record de São Paulo e em 1992 compra

a falida TV Rio, que passa a ser uma emissora da Rede Record, atualmente chamada

Record Rio. No mesmo ano, a TV Corcovado passou a integrar a Rede OM, atual Rede

CNT.

Análise de Dados

Conforme especificamos na introdução deste artigo, a metodologia usada na

coleta de dados tem como objetivo montar um panorama da radiodifusão no estado.

Para que isso fosse possível, foram escolhidas três cidades para análise completa das

outorgas de rádio e televisão. Esta amostra é composta pela capital; por uma cidade com

cerca de 200 mil habitantes; e por outra abaixo de 50 mil habitantes. Para representar o

estado do Rio de Janeiro coletamos dados da capital Rio de Janeiro (capital), Resende

(cerca de 200 mil habitantes) e Mendes (abaixo de 50 mil habitantes). Abaixo veremos a

distribuição das outorgas de rádio e TV entre os municípios selecionados

Outorgas por município
Rio de Janeiro Resende Mendes Total

TVD 9 1 0 10
TV 8 1 0 9
RTV 22 7 3 32
OM 16 2 0 18
OC 3 0 0 3
OT 1 0 0 1
FM 17 2 0 19
total 76 13 3 92
% 82,61% 14,13% 3,26% 100%

Durante a pesquisa procuramos informações sobre todos os sócios de cada

empresa concessionária de outorgas de rádio ou televisão na região selecionada. O

enfoque foi encontrar grupos de acionistas com um número relevante de outorgas e

estudar como são compostos, que tipo de influência exercem sobre sua região e que

ligações possuem com a política regional ou nacional.

A seguir, faremos uma exposição detalhada dos grupos regionais mais

importantes que encontramos atuando sobre esses municípios. Atentaremos para o
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número de veículos controlados por eles, outras atividades econômicas exercidas no

estado e as conexões encontradas com políticos. São eles:

1.) SISTEMA PORTO REAL DE COMUNICAÇÃO (GRUPO RENATO

MONTEIRO)

O município de Porto Real é o que sofre a maior influência deste grupo. Apesar

de originalmente não fazer parte da pesquisa, por se tratar de um ex-distrito de Resende,

todas as outorgas atuantes naquele município se encontram endereçadas neste.  Os

meios de comunicação controlados pelo grupo se encontram todos na região sul

fluminense: Rádio Real FM 93,9, Resende; Rádio 101 FM, Volta Redonda Rádio CBN

AM, Volta Redonda Rádio Stereosul 104,9 FM, Volta redonda e Rádio Agulhas Negras

AM 640Khz, Resende.

Além da radiodifusão, a família Monteiro da Costa possui uma série de negócios

baseados na cidade. Luiz Eduardo Tarquinio Monteiro da Costa, Elizabeth Tarquinio

Monteiro da Costa e Maria Antonietta Tarquinio Monteiro da Costa, que aparecem

alternadamente como sócios das rádios supracitadas também aparecem nos quadros

societários de duas empresas do ramo de bebidas instaladas em Porto Real: a

Companhia Fluminense de Refrigerantes (engarrafadora da Coca-Cola no Brasil) e a

Kabra Distribuidora de Bebidas LTDA (comércio atacadista de cerveja, chope e

refrigerante); e uma do ramo de gêneros agrícolas, A Porto Real S.A. Comércio,

Indústria e Agropecuária. Segundo a revista Forbes Brasil, Luiz Eduardo Tarquinio

Monteiro da Costa, presidente das empresas citadas acima, alcançou a marca de um

bilhão de reais de patrimônio em 2014.

De acordo com Raphael Jonathas da Costa Lima (2005), a recente emancipação

de Porto Real conta com a participação da família Monteiro da Costa que, desde a

década de 60, possui grande influência econômica e política sobre a região. Temos

como exemplo a eleição do primeiro prefeito a tomar posse depois da emancipação, em

1997, Sérgio Bernardelli, que além de fazer parte do grupo desde 1961, consta como

sócio de duas das empresas outorgadas do Sistema Porto Real de Comunicação.

De acordo com Lima, partir da emancipação do município, o que se viu foi uma

forte participação do grupo na gestão do município, cuja política de atração de

investimentos muitas vezes serviu para beneficiar o grupo. A família conta ainda com
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um braço financeiro, o Banco Porto Real de Investimentos S.A., presidido por Luiz

Eduardo Tarquinio Monteiro da Costa, e um braço social/educativo representado pela

figura da Fundação Porto Real, em cujo quadro de diretores figuram além dos Monteiro

da Costa, representantes da classe industrial instalada no município.

2.) REDE RIO SUL (GRUPO CÉZAR COELHO)

O grupo exerce grande influência sobre o município de Resende e região sul do

estado do Rio de Janeiro, onde, a partir da empresa TV RIO SUL LTDA, maior afiliada

à Rede Globo no estado, possui nove outorgas de TV: uma TV Digital e uma geradora

em Resende e sete retransmissoras nos municípios de Barra Mansa, Parati, Mendes,

Resende, Três Rios e Volta Redonda.

O grupo é composto principalmente por:

Ronaldo Cézar Coelho, administrador de empresas e político. Foi dono do Banco

Multiplic, cuja venda o deixou milionário. Como político, exerceu diversas vezes o

cargo de deputado federal do Rio de Janeiro, fundou o PSDB, foi secretário estadual de

Indústria e Comércio no governo Marcello Alencar e Secretário de Saúde do Rio de

Janeiro na gestão César Maia. Foi considerado algumas vezes o candidato mais rico das

eleições, chegando a declarar em 2010 um total de R$ 436.598.108,15.

Arnaldo Cézar Coelho, irmão de Ronaldo Cézar Coelho, ex-árbitro de futebol,

comentarista esportivo na Rede Globo de Televisão e empresário. Foi acionista

majoritário da corretora de valores Liquidez, vendida em 2009. É acionista da TV RIO

SUL LTDA.

Guilherme Cézar Coelho, filho de Ronaldo Cézar Coelho, diretor e produtor de

cinema e TV. É acionista majoritário da empresa Rabbit Administração e Participações

LTDA, que por sua vez possui 50% das ações da TV RIO SUL LTDA.

Além das empresas já citadas, Arnaldo e Ronaldo são sócios da Samambaia

Empreendimentos e Participações LTDA, empresa do ramo imobiliário e holding do

grupo Multiplic, cujas quotas do capital social declaradas para as eleições de 2010

ultrapassam os cem milhões de reais.

Outra organização controlada pelo grupo é o Instituto São Fernando, uma

organização não governamental, que a partir de parcerias com o poder público exerce

atividades voltadas para as áreas de educação, agroecologia e patrimônio histórico
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cultural. Entre os principais parceiros do instituto são o Governo do Estado do Rio de

Janiero e a prefeitura de Vassouras.

3.) SISTEMA SUL FLUMINENSE DE COMUNICAÇÃO (SSFC)

O Sistema Sul Fluminense de Comunicação é uma rede que detém um total de 7

outorgas de rádio: Rádio Califórnia 99,3FM (Barra do Piraí), Rádio Centro Sul

105,5FM (Vassouras), Rádio 101,5FM(Volta Redonda), Rádio Sul Fluminense 1390

AM  e 96,1 FM (Barra Mansa), Rádio Sociedade (Barra Mansa) e Rádio Cidade do Aço

103,3FM (Barra Mansa);  e possuía até 2004 uma outorga de TV, a TV Sul Fluminense

(afiliada à rede Bandeirantes), que cobria a área de Barra Mansa e volta Redonda.

Todas as outorgas do grupo são controladas pela família Nader, que

tradicionalmente ocupa cargos eletivos nos municípios de Barra Mansa, no Rio de

Janeiro, e Bananal em São Paulo, onde exercem grande influência, de acordo com os

dados encontrados durante a pesquisa. Os mais importantes membros da família Nader a

ocuparem cargos eletivos no estado fluminense são:

Féres Nader foi prefeito de Barra Mansa no período de 1977 a 1983 e deputado

federal do Rio de Janeiro pelo PTB/RJ de 87 a 95 tendo sido reeleito uma vez. É o

presidente do Sistema Sul Fluminense de Comunicação. Sua esposa, Eny Theodoro

Nader, e seu filho, Pedro José Nader Neto, constam como sócios em todos os veículos

da rede.

Carlos Frederico Theodoro Nader foi deputado federal pelo PL/RJ de 1999 a

2007. É filho de Féres nader, vice-presidente do SSFC e sócio administrador da Rádio

Sul Fluminense. José Leite Nader, Deputado estadual do Rio de Janeiro (1974–1979 e

1983–1994), presidiu a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de 1991 a 1994. Foi

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCERJ), onde

permaneceu por 12 anos, até sua aposentadoria. José Nader Júnior, filho de José Leite

Nader, foi deputado estadual do Rio de Janeiro entre 2002 e 2006 e reeleito para o

período de 2007 a 2011. Cesar Augusto Nader, conhecido como Guto Nader. É filho de

José Leite Nader e irmão de José Nader Júnior. Foi eleito vereador de Barra Mansa em

2008.

Além dos meios de comunicação, a família Nader ainda controla a Solo Sul

Sociedade de Loteamentos Sul Fluminense LTDA, empresa do ramo imobiliário, e a
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Companhia Fluminense de Empreendimentos, empresa da área agrícola. A família

Nader se encontra claramente na categoria de família governamental desenvolvida em

nosso projeto. Isso se deve ao alto grau de vínculo deste grupo com a situação política

do município e do estado, tendo, de forma tradicional, entre familiares um grande

número de políticos. Associando essa tradição política da família ao controle que

exercem sobre a comunicação local (das nove outorgas de rádio e TV não estatais

existentes no município, três são controladas pelo SSFC, e são três rádios das únicas

quatro instaladas no município), fica evidente o poder exercido pela família Nader sobre

a região.

Apontamentos Finais

Primeiramente devemos observar a clara concentração midiática existente no

estado.  A má distribuição dos meios eletrônicos de comunicação privilegia os grandes

centros, deixando os pequenos municípios mais vulneráveis à concentração dos meios

por parte de grupos locais. O isolamento da municipalidade, trazido por Santos (2006)

como um dos enunciados hereditários do coronelismo, torna-se evidente na análise de

dados. Isso pode ser visto no município de Mendes, por exemplo. O município possui

somente três outorgas de televisão, duas da prefeitura, afiliadas às redes Globo e

Bandeirantes, e a terceira pertence à família Cézar Coelho, também afiliada à rede

Globo.

Os grupos analisados durante a pesquisa confirmam a hipótese de que mesmo

em regiões industrializadas, como no caso de Resende, há ocorrência do fenômeno

“coronelismo eletrônico”. Enquanto no sistema coronelista cunhado por Leal (1997), o

coronel se valia da posse de terras para afirmar seu poder, formando um sistema de

troca de favores com o poder público, os atuais grupos que exercem poder sobre seus

municípios se valem da posse de veículos de comunicação e de meios de produção para

alavancar sua posição, mantendo-se no poder.

Isso pode ser visto com clareza quando analisamos as atividades exercidas por

cada agente regional estudado. No caso do município de Porto Real, por exemplo, além

de controlar diversas rádios da região, a família Monteiro é dona da engarrafadora da

Coca-Cola no município, uma das maiores empregadoras da localidade.
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Outra característica comum aos grupos estudados e que evidencia traços

coronelistas é a ligação direta que todos mantêm com a política local. No caso do grupo

SSFC vemos um grande número de membros da família Nader sendo eleitos para cargos

tanto no município quanto no estado e na União. No caso dos grupos TV RIO SUL e

Porto Real, além elegerem candidatos, ambos controlam organizações não

governamentais sem fins lucrativos. Essas fundações e institutos frequentemente fecham

parcerias com os governos locais a fim de desempenhar atividades nas áreas de cultura,

educação, saúde, entre outros.

É importante salientar que a cidade do Rio de Janeiro, por se tratar da maior do

estado e uma das maiores do país, concentra em seu território as sedes de grandes

conglomerados midiáticos de abrangência nacional. Além disso, neste município o

acesso às novas tecnologias da informação é bem maior do que nos demais municípios

estudados. A união desses dois fatores leva à provável diminuição da influência de

grupos regionais na capital, o que não significa que ela não faz parte do sistema aqui

estudado. O grande número de veículos afiliados a essas redes nacionais nos demais

municípios do estado mostra o alto nível de dependência que o próprio empresariado

nacional de comunicação tem em relação aos grupos regionais vistos e ao sistema do

coronelismo eletrônico. Segundo Santos:

A aliança entre afiliada e cabeça-de-rede tem dupla função: garante a
oferta de programação – conseqüentemente, garante a audiência – sem
dispender muitos recursos e garante a máquina pública atuando em
prol dos radiodifusores. A afiliação das empresas dos coronéis é de
extrema valia para o decadente empresariado de comunicações
brasileiro.Funciona, em grande medida, como barreira à entrada dos
interesses convergentes das empresas internacionais no cenário
nacional. (SANTOS, 2006, p. 18)

Este artigo representa um primeiro passo na direção de traçarmos um panorama

completo e detalhado dos meios de comunicação no estado do Rio de Janeiro e

posteriormente, no Brasil. Pretende-se com a continuação da pesquisa mostrar que a

grande rede formada pelo coronelismo eletrônico está presente em todo o território

nacional e representa um obstáculo à democratização da comunicação e

consequentemente à formação de uma sociedade mais justa e igualitária.
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