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Clube de Engenharia vê conflito de interesse em novo ministério 

Pasta das Comunicações terá que fiscalizar concessões de rádio e TV e distribuir verbas 
publicitárias para estes mesmos veículos 

Por Rodrigo Carro — Do Rio 

A recriação do Ministério das Comunicações, desmembrado da pasta da Ciência e Tecnologia 
na semana passada, foi uma decisão acertada, mas que gera “conflito claro de interesses”, na 
opinião do presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino. Isso porque - argumenta o 
engenheiro civil - entre as atribuições do novo ministério estão tanto a fiscalização de 
concessões de rádio e TV como a distribuição de verbas publicitárias para estes mesmos 
veículos. 

A nova estrutura incorpora a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), além de 
áreas voltadas para questões de telecomunicações e radiodifusão, como já aconteceu no 
passado. “É um erro conceitual: a estrutura que fiscaliza as concessões é a mesma que distribui 
a verba publicitária para os veículos de comunicação que ela mesma fiscaliza”, argumenta o 
presidente do clube fundado em 1880, no Rio de Janeiro. 

Ele considera irrelevante a aparente proximidade entre o novo ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, e o dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). “Foi veiculado pela mídia que 
ele é genro do Silvio Santos. Isso é ‘peanuts’ [insignificante]”, opina ele. “O ministro é homem 
da radiodifusão, vem de família que opera várias rádios no Rio Grande do Norte.” O conflito de 
interesses apontado por Celestino deriva da forma como o ministério foi estruturado, e não da 
escolha de Faria para comandar a pasta, frisa o engenheiro. 

Celestino considera que a recriação da pasta das Comunicações reflete o peso das 
telecomunicações não só na economia mas também no cotidiano da população, conforme 
evidenciou a quarentena. “Há mudanças no padrão de comportamento [trazidas pela 
pandemia] que vieram para ficar, como o ‘home office’”, afirma. 

A adoção do trabalho em casa de forma duradoura vai exigir das empresas investimentos 
adicionais em segurança digital e em tecnologia da informação. Para fazer frente a essas 
mudanças, as operadoras de telecomunicações terão de investir pesadamente no período pós-
pandemia, acredita Celestino. Não só do ponto de vista da infraestrutura mas da oferta de 
serviços. 

Celestino lembra que o Ministério das Comunicações foi criado originalmente pelos militares 
na década de 1960, com base no entendimento de que as telecomunicações eram 
fundamentais para a economia brasileira. Esse entendimento voltou a ganhar força - na sua 
visão - a partir da pandemia. 



A disputa atual entre China e Estados Unidos é vista por ele como um conflito econômico no 
qual o Brasil se envolveu “indevidamente”. Numa das frentes da rixa, os americanos tentam 
evitar que Brasil permita à Huawei fornecer equipamentos aos vencedores do leilão de 
frequências do 5G. “Temos que escolher o que é melhor para o Brasil. Não podemos 
condicionar decisões estratégicas a interesses externos”, defende. 

Para ele, o Brasil está obviamente atrasado em relação à tecnologia de quinta geração. O leilão 
de frequências a serem utilizadas no 5G deve ser adiado para 2021 devido à pandemia. Pelo 
tamanho do mercado interno, o país deveria estimular a expansão de parque industrial 
voltado para as telecomunicações, diz o engenheiro, para quem o Brasil involuiu se comparado 
à posição produtiva que detinha nas décadas de 1970 e 1980. 

Questionado sobre como essa linha de pensamento se insere no cenário da globalização, ele 
destaca que - ao falar sobre recuperação da capacidade produtiva interna - se refere “à 
indústria aqui instalada”. “Seja ela de capital brasileiro, seja de estrangeiro”, conclui. 

 

 


