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“Caros amigos, não basta que um só, ou que dois 
fiquem cientes do que respeita ao destino que Circe 
preclara me disse. Não; quero tudo contar-vos, 
porque procuremos a Morte conscientemente, ou 
possamos fugir do Destino funesto. Manda, em 
primeiro lugar, que as divinas Sereias, dotadas de 
voz maviosa, evitemos e o prado florido em que se 
acham. Somente a mim concedeu que as ouvisse; 
mas peço a vós todos que me amarreis com bem 
fortes calabres, porque permaneça junto do mastro, 
de pé, com possantes amarras seguro. Se, por acaso, 
pedir ou ordenar que as amarras me soltem, mais 
fortes cordas, em torno do corpo, deveis apertar-me” 

(Homero) 
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Resumo 
 

O Sistema Verdes Mares é o maior grupo de mídia do Ceará e se desenvolveu 
paralelamente à consolidação da indústria cultural nacional. A análise de alguns fatores-
chaves para o surgimento e crescimento desse negócio no campo da comunicação revela 
especificidades que escapam às análises focadas na dinâmica específica dos centros 
hegemônicos de produção e difusão de bens culturais. Procura-se neste trabalho compreender 
o processo de desenvolvimento da indústria cultural nacional deslocando o que tem sido 
apresentado como eixo prioritário de análise para um estudo de caso “marginal”. Enfocando 
os aspectos sócio-político, sócio-cultural e econômico, busca-se entender o papel de um grupo 
de mídia situado fora do Sudeste na consolidação dessa indústria cultural. São utilizadas 
diversas estratégias de coleta de dados com o intuito de fazer uma síntese das variadas 
informações sobre o objeto de pesquisa. Conclui-se que o Sistema Verdes Mares chegou à sua 
posição por aproveitar oportunidades que se apresentaram na dinâmica de desenvolvimento 
da indústria cultural, amparado por um significativo capital industrial consolidado em outros 
setores. 

 
Palavras-chave 

 
Política de comunicação de massa; Comunicação de massa e negócios; Indústria cultural; 

Comunicação de massa e cultura 
 
 

Abstract 
 

The Verdes Mares System is the biggest media group of the state of Ceará and it 
developed itself parallel to the consolidation of the national cultural industry. The analysis of 
some key factors for the occurrence and grow of this business in the communication field 
revels specificities which are not addressed in those analysis focused on the specific dynamic 
of hegemonic centers for production and spreading of cultural goods. This work seeks to 
understand the process of development of the national cultural industry moving from what has 
been presented as the mainstream analysis towards to a "marginal" case study. Focusing in the 
socio-political, socio-cultural and economical aspects, this research seeks to understand the 
role of a media group located outside of the Brazilian Southeast in the strengthening of this 
cultural industry. Different strategies of data collection were used to make a synthesis of 
diverse information about the object of research. We conclude that Verdes Mares System 
conquered its position because it took advantages of the opportunities resulted of the 
development of the cultural industry dynamic, based on meaningful industrial capital 
consolidated in others sectors. 
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Mass media politics; Mass media and business; Cultural Industry; Mass media and culture 
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Introdução 

Sistema Verdes Mares e indústria cultural no Brasil 
  

 Quando você pensa em televisão, rádio, jornal, você pensa no produto ou na empresa? 

Pensa no aparelho ou no conteúdo? Pensa no funcionamento desses veículos em conjunto 

(expressa-se, então, falando sobre “a mídia”) ou no discurso de cada um? As abordagens são 

variadas e a dificuldade de encontrar os pontos de articulação em um campo aparentemente 

tão plural quanto o das comunicações desafia realmente aqueles que se arriscam a se 

enveredar por essas paragens. O interesse neste trabalho de analisar o Sistema Verdes Mares 

de Comunicação, um grupo de empresas de comunicação integrantes de um conglomerado 

que abrange outros setores econômicos, já pressupõe nossa proposta de realizar uma análise 

que enfatize o que esses veículos têm em comum. Embora não se queira reduzir suas 

especificidades, as quais serão destacadas no decorrer da exposição, o esforço vai no sentido 

de entender a natureza, a dinâmica e os processos que lhe são comuns. Assim, ficam 

justificadas algumas opções teórico-metodológicas aqui definidas.  

 O Brasil assistiu durante toda a segunda metade do século XX à dinamização do setor 

das comunicações, com a emergência de grandes grupos de mídia nacionais e locais, a 

ascensão e a queda dos domínios de Assis Chateaubriand, a formação das redes de 

(tele)comunicação, a promoção das emissoras de TV à condição de veículos protagonistas da 

indústria cultural brasileira, a consolidação da Rede Globo na posição de líder absoluta no 

mercado audiovisual do país e a estabilização das grandes concentrações de veículos 

comunicativos nas mãos de setores da elite político-econômica nacional. Durante o período, 

na economia brasileira operou-se “a elevação do nível de vida dos grupos de rendas médias [o 

que] provoca a rápida ampliação da faixa de consumo dos bens duráveis” (FURTADO, 1981, 

p. 35). O capital estrangeiro manteve predominantemente em suas mãos a indústria 

responsável por este setor mais moderno, o qual exige grandes investimentos e tecnologia, e 

que se constitui fundamental, em parceria com os veículos de comunicação, na definição do 

consumo no período iniciado no pós-guerra (embora as mídias tenham permanecido na mão 

do capital nacional). 

 Como parte dessa dinâmica emergente, foi iniciado um processo de concentração de 

mídias no Ceará na década de 1960 sob a propriedade do Grupo Edson Queiroz, que culminou 
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com a formação do maior grupo de comunicações do estado1, desbancando localmente o 

grupo nacional dos Diários Associados. À medida que se formou o Sistema Verdes Mares de 

Comunicação, este foi tornando-se líder de mercado em diversos ramos do setor em que 

investia: rádio, televisão e jornal impresso. Possui hoje a TV Verdes Mares, a TV Diário, a 

Rádio Verdes Mares, a FM 93, a Recife FM, o jornal Diário do Nordeste e o portal Verdes 

Mares. 

Este trabalho de pesquisa tem como principal interesse analisar a ascensão do grupo 

na área da comunicação e sua manutenção enquanto líder, sua inserção no quadro mais amplo 

de estabelecimento de uma indústria cultural brasileira, que, se perdido de vista, pode dar 

margem a interpretações voluntaristas e mecanicistas que invistam sobre a figura do 

empresário Edson Queiroz ou da Rede Globo a responsabilidade por essa condição, numa 

perspectiva monocausal, não permitindo uma interpretação mais rigorosamente científica, que 

dê conta do processo. 

Os grupos de mídia locais poucas vezes receberam a devida atenção de pesquisadores 

no Brasil. Na maioria das vezes, vistos como simples “braços” ou “vítimas” dos centros 

hegemônicos, pouco foram analisadas suas especificidades. Entretanto, há alguns anos, 

começou-se a publicar obras sobre o desempenho desses grupos em cidades e estados 

localizados fora do eixo Rio-São Paulo. O interesse pode representar a emergência de um 

certo localismo bairrista, afinado com a fragmentação política da realidade promovida pelas 

ideologias pós-modernas; pode expressar o atendimento de uma demanda reprimida a partir 

da difusão de programas de pós-graduação em comunicação pelo país nos últimos anos; pode 

ser o interesse de ir mais a fundo na compreensão da indústria cultural, afastando-se da 

abstração “nacional” em direção à concretude daquilo que localmente se apresenta travestido 

dessa imagem; ou mesmo a mistura de tudo isso. 

Não negando nossa participação nessa tendência, acreditamos oferecer neste trabalho 

uma contribuição original o suficiente para que possam ser repensadas algumas limitações 

teóricas da pesquisa de comunicação brasileira hoje. Para realizarmos este intento definimos 

um passo a passo que vai buscar em disciplinas como a Sociologia e a Economia Política o 

suporte para um diálogo dentro do campo teórico da Comunicação.  

Definiu-se, então, o seguinte caminho. O primeiro capítulo é dedicado ao estado da 

arte do tema. Nesse espaço são apresentados os marcos teóricos da pesquisa aqui proposta, 

                                                 
1 Maior grupo porque é considerado um sistema articulado de veículos de comunicação, gerido por um mesmo 
núcleo econômico. Desconsidera-se aqui a idéia de grupo enquanto veículos sob o domínio de correligionários e 
parentes considerada por alguns autores (SÁ, 1982). 
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sua problematização e nossos posicionamentos diante das polêmicas. Preferiu-se manter nessa 

parte a discussão da metodologia utilizada por dois motivos principais. Primeiramente por 

acreditarmos que a configuração metodológica se adequa àquilo que vai sendo definido como 

pressupostos teóricos e problematização decorrente. Dessa forma, explicitá-los anteriormente 

confere mais clareza aos passos que se pretende seguir para a análise das questões, pois já 

estão apresentados os pontos de partida e os objetivos. Em segundo lugar, pela estrutura que 

se optou utilizar para construí-la, em que é feito um estado da arte da metodologia, seguindo o 

que já foi feito anteriormente com a teoria.  

No segundo capítulo busca-se compreender o funcionamento do Sistema Verdes 

Mares a partir das suas estrutura de comando, enfocando a aliança entre burguesia e Estado no 

processo de modernização da sociedade, o perfil do proprietário de mídia e o papel da 

propriedade no controle dos negócios. Ou seja, o capítulo é dedicado aos sujeitos que 

imprimem de forma mais direta a orientação no desenvolvimento da indústria cultural 

nacional. Acreditamos serem essas questões fundamentais para a configuração dos negócios 

do Sistema Verdes Mares. 

A análise do acelerado processo de modernização da comunicação nas décadas de 

1960 e 1970 e a emergência de uma indústria cultural nacional têm lugar no terceiro capítulo, 

em que serão discutidos também o conteúdo ideológico desse movimento e a inserção do 

Sistema Verdes Mares nessa estrutura. Entender o contexto sócio-cultural que vai balizar o 

modelo de negócio do grupo é encontrar o elo entre as estruturas do conteúdo, o 

desenvolvimento das empresas e o poder de conformação das tendências sociais sobre o setor 

produtivo.   

O quarto e último capítulo será dedicado à dinâmica do mercado de comunicação, à 

formação de oligopólios e à tensão entre trabalhadores2 e o Sistema Verdes Mares na 

dinâmica de acumulação/exploração do trabalho. O destaque recai sobre números, veículos e 

grupos.  

A racionalização inerente ao processo de produção mercantil capitalista invadindo o 

domínio da produção simbólica é a espinha dorsal que articula os capítulos em nossa busca 

por uma interpretação do desenvolvimento da indústria cultural longe de seus centros 

hegemônicos.  
                                                 
2 A opção por manter os trabalhadores na parte dedicada à ênfase econômica e não à do papel dos sujeitos na 
orientação do desenvolvimento da indústria cultural pode gerar algumas críticas, a nosso ver, pertinentes. No 
entanto, pareceu-nos uma forma mais rica de abordar o tema vinculá-lo à discussão sobre a concentração do 
capital variável no setor das comunicações, enfatizando assim a tensão entre a reificação capitalista e o esforço 
dos indivíduos de se constituírem enquanto sujeitos nesse contexto (embora a insuficiência de dados não permita 
um aprofundamento desta questão). 
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Capítulo 1 

Capital e cultura: economia política da comunicação como 

perspectiva de análise 

 

 

 A emergência de impérios econômicos vinculados ou responsáveis pela produção de 

bens simbólicos despertou o interesse da sociedade no século XX, o que no pensamento 

social, em um primeiro momento, redundou na preocupação com as conseqüências desse 

fenômeno para a cultura e a política. Centrada no primeiro momento em seus desdobramentos 

supra-estruturais, a ênfase posteriormente se deslocou de forma moderada na direção das 

informações relativas aos “negócios”. Definiu-se então, na segunda metade do século, um 

campo denominado Economia Política da Comunicação, que se especializou na reflexão sobre 

a(s) indústria(s) cultural(is). A abordagem desta vertente se insere na tradição marxista de 

pesquisa em Comunicação, embora não se exima do debate com outras correntes (sofrendo, 

assim, certa influência), como, por exemplo, da economia neoclássica e da sociologia da 

cultura de Bourdieu.  

Nesse contexto, para compreender o fenômeno de aperfeiçoamento da reprodução 

técnica da comunicação, dirigida por uma massiva mercantilização dos bens simbólicos, um 

grupo de pesquisadores franceses se reuniu em Grenoble a partir dos anos 1970 e realizou 

uma série de investigações em torno de alguns aspectos do processo, resultando em 

publicações que propuseram um alargamento da perspectiva fundada nas décadas de 1930 e 

1940 pelos autores alemães da Escola de Frankfurt em sua crítica à produção cultural no 

capitalismo tardio.  

L’élargissement de la perspective en direction des industries culturelles qui 
s’est opéré au cours des années soixante-dix, ne tire pas seulment son 
origine, d’un approfondissement théorique et d’un ouverture à des 
disciplines comme la sociologie ou l’économie politique, mais il est aussi 
en relation étroite avec des tendances sociales nouvelles, que l’on doit relier 
aux changements structuraux qui marquent alors le mode de production 
capitaliste lui-même3 (MIÈGE, 2000, p. 15-16) 

 

                                                 
3 “O alargamento da perspectiva na direção das indústrias culturais que se realizou no decorrer dos anos 70 não 
deve sua origem somente a um aprofundamento teórico e a uma abertura a disciplinas como a sociologia ou a 
economia política, mas possui também uma relação estreita com as tendências sociais novas, que devem lhe 
religar às mudanças estruturais que marcam então o próprio modo de produção capitalista”. (Todas as traduções 
de citações deste trabalho são de responsabilidade do autor). 
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 Miège, participante desse movimento que chamou de “abertura” na abordagem da 

indústria cultural para disciplinas como Sociologia e Economia Política, identificou como 

idéia central no pensamento de seus precedentes, Adorno e Horkheimer, a Entkunstung de 

l’Art, “desartificação” da Arte. Esta, por se entregar ao mercado e ao utilitarismo consumista, 

haveria perdido sua característica “própria” (a aura, a “autenticidade”) e sua autonomia, se 

aproximando de “coisas da vida e das paixões humanas” (MIÈGE, 2000, p. 13). Do que 

chamou de conception pour le moins exigeante, Miège ressaltou dois aspectos: a denúncia 

contra as “formas modernas” da cultura de massa e o controle de todo o processo de produção 

dessa cultura pela indústria cultural, que utiliza em seu proveito os progressos da ciência e da 

técnica capazes de capturar até as manifestações “radicais”. No entanto, entendemos que a 

crítica dos teóricos frankfurtianos vai muito além da discussão sobre produção cultural. 

Dirige-se diretamente ao “esclarecimento”, programa de desencantamento do mundo, cujo 

desenvolvimento dialético demonstrou estar a serviço da manutenção do domínio sobre o ser 

humano. A inverdade desse programa define o processo como decidido de antemão, 

aprisionando o sujeito nas estruturas da “razão”. Dessa forma, a denúncia se volta contra a 

matematização da natureza (inclusive a humana) como forma de subjugá-la, porém 

diferenciando-se dos românticos, que censuram a racionalização por sua característica de 

“decomposição pela reflexão”, de “método analítico” e pelo “retorno aos elementos” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 32). No desenrolar da análise, Adorno e Horkheimer 

afirmam que “com o progresso do esclarecimento, só as obras autênticas conseguiram escapar 

à mera imitação daquilo que, de um modo qualquer, já é” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p. 27). Percebe-se aí que sua posição não consiste em afirmar a mercantilização como motivo 

da perda da autenticidade, e sim que as obras autênticas permanecem fora da lógica de 

produção da indústria cultural, a qual denunciariam. 

 Neste ponto assenta-se uma das grandes polêmicas da crítica da indústria cultural. 

Antes de Adorno e Horkheimer afirmarem a “autenticidade” como característica de uma 

classe de obras que escapam à reprodução do estabelecido, tendo assim um potencial crítico-

transformador, Benjamin (2000, p. 226) já havia dito que “as técnicas de reprodução destacam 

o objeto reproduzido do domínio da tradição”, abalando “a própria autoridade da coisa”. Em 

outras palavras, a “autenticidade” traria em si dominação, pelo vínculo que estabelece com a 

tradição, e a superação desse conceito se tornaria fundamental à interpretação das obras de 

arte nos tempos em que se estabeleceu o que Benjamin chamou “reprodutibilidade”, noção 

chave para as proposições teóricas de Miège e do grupo de Grenoble. Nota-se, assim, a 

diferença entre os conceitos de “autêntico” dentro da própria escola de Frankfurt. Não 
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defendiam os autores da “Dialética do Esclarecimento” a autoridade na arte. Sua intenção era, 

pelo contrário, enfatizar seu valor de negação do estabelecido, o que redunda na crítica da 

“reprodutibilidade” e da industrialização da cultura, por sua função reprodutora da ordem no 

capitalismo, como parte do sistema no qual “os homens aguardam que este mundo sem saída 

seja incendiado por uma totalidade que eles próprios constituem e sobre a qual nada podem” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 36).  

 É possível perceber que a principal preocupação dos autores da Escola de Frankfurt 

incide sobre o papel da cultura na dominação e a forma histórica que esta toma sob o 

capitalismo tardio. Jameson (2006) identifica nessa escola a origem do uso generalizado da 

expressão “capitalismo tardio”, como sinônimo de outro termo cunhado por seus membros, a 

saber, o de “sociedade administrada”. Esse autor apresenta outros sinônimos para a expressão 

como “capitalismo multinacional”, “sociedade do espetáculo ou da imagem”, “capitalismo da 

mídia”, “o sistema-mundial” e “pós-modernismo”, defendendo que se no primeiro momento 

se referiam a “uma tendência para o aumento da rede de controle burocrático [...] e à 

interpretação do governo e do big business (“capitalismo estatal”), de tal forma que o nazismo 

e o New Deal se tornaram sistemas correlatos” (JAMESON, 2006, p. 22), hoje tem 

implicações diferentes. Se hoje a burocratização é encarada como natural, é a “visão de um 

sistema capitalista mundial fundamentalmente distinto do antigo imperialismo” (JAMESON, 

2006, p. 22) que caracteriza o desenvolvimento do conceito, que inclui as empresas 

transnacionais, a nova divisão internacional do trabalho, a nova dinâmica de transações 

bancárias internacionais e das bolsas de valores, novas formas de inter-relacionamento das 

mídias, computadores e automação, a fuga da produção para áreas desenvolvidas do Terceiro 

Mundo, ao lado das conseqüências sociais, como a crise do trabalho tradicional, a emergência 

dos yuppies e a aristocratização em escala global (JAMESON, 2006, p. 22)  

Assim, como propôs mais tarde Mosco (1996, p. 140), o processo de mercantilização 

da cultura se tornou já com os frankfurtianos um “ponto de entrada” para a análise da 

comunicação, entendido enquanto “the way capitalism carries out of acumulating capital or 

realizing value through the transformation of use values into exchange values”4. Essa 

perspectiva apresenta um valor heurístico difícil de ignorar para a análise de um grupo de 

mídia como o Sistema Verdes Mares, que encontra na comunicação apenas mais um ramo de 

negócios, assim como faz com a distribuição de gás liquefeito de petróleo, produção de 

eletrodomésticos, entre outras coisas.  E a partir dessa perspectiva de avanço do capital sobre 

                                                 
4 “a forma como o capitalismo leva a cabo a acumulação de capital ou a realização do valor através da 
transformação de valores de uso em valores de troca.”  
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a cultura, a economia política crítica da comunicação tomaria do legado de Marx o interesse 

por relações sociais congeladas na forma mercadoria, encontrando justamente nesse ponto a 

porta aberta para a interdisciplinaridade, a qual propõe na interpretação da indústria cultural. 

 Interessado em analisar a produção cultural, Miège se apresenta como filiado à 

corrente teórica iniciada por Dallas Smythe e Hebert Schiller, cujo continuador direto na 

Europa seria o belga Armand Mattelart, e afirma que ele e seu grupo reunido em torno do 

Gresec (Groupe de Recherches sur les Enjeux de la Communication, da Universidade 

Stendhal, em Grenoble)  

... partent du constat que la culture se présente de plus en plus sous la forme 
d’une marchandise, qui se vend de mieux en mieux, même si la forme 
marchande est encore loin de recouvrir toute les activités d’ordre culturel. 
Les enquêtes qu’ils ont menées dans des “filièrs” aussi diverses que le 
disque, la photo-cinéma d’amateur, les estampes, les nouveaux produits 
audiovisuels [...] les conduisent à insister sur le fait que les produits 
culturels ne constituent pas un tout indifférencié, ainsi qu’on avait tendance 
à le penser anterieurment, que l’on partage ou non les analyses des membres 
de l’“École de Francfort”.  Il en resulte des conditions de production et de 
valorisation trés différentes, selon que ces produits peuvent être reproduits 
aisément ou pas, selon qu’ils impliquent ou non la participation directe 
d’artistes à leur conception, et selon que les stratégies des producteurs se 
développent ou non dans um cadre national ou international (MIÈGE, 2000, 
pp. 17-18)5

 
 Partindo, também, do princípio que afirma o avanço do capital sobre a cultura, 

influenciando a sua forma e conteúdo, os autores franceses propõem uma compreensão da 

indústria cultural menos homogênea do que a que eles observam nos trabalhos dos 

frankfurtianos e de seus tributários, o que resulta em sua proposta de substituir a expressão 

“indústria cultural” por “indústrias culturais”. Desta forma, os diferentes componentes na 

produção e valorização dos produtos culturais servirão como referência para uma 

classificação das, agora, “indústrias culturais”. Estariam, assim, propondo um terceiro 

caminho, mais esquemático, diferenciando-se também da crítica de Dallas Smythe (1977, p. 

1) ao marxismo ocidental, quando este localizaria o significado dos sistemas de comunicação 

de massa na sua capacidade de produzir ideologia enquanto negligenciaria a primeira 

pergunta que deveria ser colocada sobre seu papel: “what economic function for capital do 

                                                 
5 “...partem da constatação que a cultura se apresenta cada vez mais sob a forma de uma mercadoria, que se 
vende cada vez melhor, mesmo se a forma mercadoria está ainda longe de cobrir todas as atividades de ordem 
cultural. As pesquisas que eles têm conduzido nos “ramos” tão diversos como o disco, o foto-cinema amador, as 
estampas, os novos produtos audiovisuais [...] os conduzem a insistir sobre o fato de que os produtos culturais 
não se constituem um todo indiferenciado, como se tendia a pensar anteriormente, compartilhando-se ou não das 
análises dos membros da “Escola de Frankfurt”.  Isto resulta das condições de produção e valorização muito 
diferentes, segundo as quais estes produtos podem ser reproduzidos facilmente ou não, segundo as quais eles 
implicam ou não na participação direta de artistas em sua concepção e segundo as quais as estratégias dos 
produtores se desenvolvem ou não em um quadro nacional ou internacional” 
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they serve”6. Segundo Bolaño (2000, p. 121), a “Economia da Comunicação e da Cultura”, 

nome que atribui à escola francesa, representa um deslocamento do eixo da discussão sobre a 

indústria cultural, saindo do debate sobre suas funções em direção ao estudo dos “processos 

de trabalho e de valorização das diferentes indústrias culturais”.  

 Cabe aqui, então, perguntar até onde o que propõem estas duas perspectivas 

(frankfurtiana e grenobleana) pode ajudar a compreender o Sistema Verdes Mares de 

Comunicação. Como elas convergem e em que pontos se repelem?  

 

 

1.1 Indústria Cultural versus indústrias culturais 

 

 O conceito de indústria cultural foi usado pela primeira vez em 1947, na obra 

Dialektik der Aufklärung, por Adorno e Horkheimer no intuito de combater a ideologia 

difundida pelos entusiastas do capitalismo de que se operava uma democratização da 

sociedade por meio do consumo de bens simbólicos, propiciado pela emergência de uma 

cultura dita “de massa”. Esse combate, como já foi tratado acima, se dá a partir de uma crítica 

ampla ao “programa do esclarecimento” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 17) e à sua 

configuração contemporânea. A tradução brasileira somente vai ser publicada na década de 

1980. Entretanto, anteriormente já haviam sido traduzidos em coletâneas o seu capítulo 

referente à indústria cultural, sob o título “A Indústria Cultural: O Iluminismo como 

Mistificação das Massas” (ADORNO, 2000), em 1969, e a retomada que Adorno fez do 

conceito  em uma conferência radiofônica proferida em 1962, no texto “A indústria cultural” 

(1975). O contexto em que a teoria crítica chega a terras brasileiras pode ser definido nos 

seguintes termos: 

No Brasil, com o início das transmissões diretas de TV para todo o país, o 
recrudescimento da repressão política, a censura e a internacionalização da 
economia durante o regime autoritário na década de 1970, surgem vários 
estudos dentro do quadro de referência frankfurtiano (LIMA, 2004, p. 45)  

 
 A partir de então, alguns pesquisadores brasileiros vão operar a substituição do 

conceito de mass media proposta. 

Na medida em que nesse processo a indústria cultural inegavelmente 
especula sobre o estado de consciência e inconsciência de milhões de 
pessoas às quais ela se dirige, as massas não são, então, o fator primeiro, 
mas um elemento secundário, um elemento de cálculo; acessório da 
maquinaria. O consumidor não é rei, como a indústria cultural gostaria de 

                                                 
6 “que função econômica eles desempenham para o capital”? 
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fazer crer, ele não é o sujeito dessa indústria, mas seu objeto. O termo mass 
media, que se introduziu para designar a indústria cultural, desvia, desde 
logo, a ênfase para aquilo que é inofensivo. [...] As massas não são a 
medida mas a ideologia da indústria cultural, ainda que esta última não 
possa existir sem a elas se adaptar (ADORNO, 1975, p. 288) 

  

 Nesse sentido, o processo de racionalização do consumo operado no capitalismo 

monopolista, em que “se especula sobre o estado de consciência e inconsciência” dos 

consumidores, seria um aspecto-chave para se compreender a formação da indústria cultural 

em sua dimensão de produção e valorização de mercadorias para os frankfurtianos. É essa 

perspectiva que nos serve de norte neste trabalho. 

 Embora não se tenha um aprofundamento do tema dentro da Escola de Frankfurt que 

apresente as minúcias do modo como se opera a racionalização da produção cultural, como a 

realizada pelos autores de Grenoble, sua perspectiva histórica, fundada na totalidade, permite 

diferenciar a emergência da indústria cultural e a simples existência de veículos de 

comunicação de massa. A forma da produção de bens culturais nos marcos do que se optou 

por denominar capitalismo monopolista possibilita a distinção entre a indústria cultural e as 

empresas de comunicação desarticuladas entre si, inseridas em mercados onde os bens 

culturais ainda não se elevaram ao papel de poderoso organizador da sociabilidade. 

Integração, racionalização, estandadização, produção em série, alienação são aspectos chave 

para a interpretação do salto qualitativo que a cultura sofreu com a consolidação dos mega-

empreendimentos.  

 Essa concepção, apesar de não realizar esse passo, dá margem à categorização de 

Raymond Williams (1992, p. 44) para as fases de desenvolvimento da produção cultural, que 

inclusive podem coexistir, inspirado pelas categorias marxistas de artesanato, manufatura e 

indústria. Assim, buscamos fugir às concepções idealistas da história como sucessão de etapas 

monolíticas ou de inovações tecnológicas e consideramos a produção cultural inserida numa 

totalidade complexa (não-homogênea, porém integrada). As relações sociais definidas 

historicamente entre força de trabalho e controle dos meios de produção passam assim a 

definir diferentes estruturas culturais. Com a consolidação da indústria cultural temos o 

aprofundamento da separação entre concepção e reprodução técnica (embora dentro de certos 

limites).   

 A partir dessa leitura, pode-se dizer que em 1962, quando o Grupo Edson Queiroz 

iniciou seus empreendimentos na área da comunicação, a indústria cultural brasileira se 

encontrava incipiente. Segundo Ortiz (2001, p. 48), que afirma que somente com a Ditadura 

Militar se consolida no Brasil o “capitalismo tardio”,  
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Seria difícil aplicar à sociedade brasileira deste período [décadas de 40 e 
50] o conceito de indústria cultural introduzido por Adorno e Horkheimer. 
Evidentemente as empresas culturais existentes buscavam expandir suas 
bases materiais, mas os obstáculos que se interpunham ao desenvolvimento 
do capitalismo brasileiro colocavam limites concretos para o crescimento de 
uma cultura popular de massa. Faltavam a elas um traço característico das 
indústrias da cultura, o caráter integrador. [...] ... a padronização promovida 
por e através dos produtos culturais só é possível  porque repousa num 
conjunto de mudanças  sociais que estendem as fronteiras da racionalidade 
capitalista para a sociedade como um todo. 

 

 A sociabilidade moderna, com padrões de consumo próprios aos países desenvolvidos, 

vai se estabelecer no país mais aceleradamente de 1950 ao final da década de 1970 (MELLO, 

1998, p. 562), mas em ritmos diferentes para as diversas regiões do país. Sob o comando dos 

militares, o Estado brasileiro garantiu a infra-estrutura básica para a “modernização” do setor 

de comunicações no país e definiu os seus contornos. A partir daí, é possível diferenciar os 

processos que em diferentes países promoveram o estabelecimento da indústria cultural. De 

acordo com a pesquisa de Mattelart (1976), no centro do capitalismo esse processo teve como 

principal móvel não o Estado, e sim as multinacionais que desenvolveram mercadorias para a 

guerra7. 

 Enzensberger8, falando em “Indústria da Consciência” em 1962, iria trazer um outro 

aspecto da indústria cultural para a análise dos países que não possuíam a industrialização nos 

padrões avançados.  

Só quando a indústria de produtos essenciais se instala e assegura a 
produção em massa de bens de consumo, pode-se desenvolver a indústria da 
consciência. O refinamento de métodos de produção força um grau 
crescente de educação, não apenas na camada dirigente mas na maioria de 
seus cidadãos. Seu padrão de vida ascendente, combinado com a redução da 
jornada de trabalho, permite-lhes agora ter uma consciência menos 
embotada do que anteriormente. 
Assim libertam-se energias que não são inofensivas aos poderosos. 
Observa-se hoje esse fenômeno em muitos países em desenvolvimento, 
onde por muito tempo ele foi artificialmente retardado; do dia para a noite 
cumprem-se neles as premissas políticas, mas não as econômicas, para a 
indústria da consciência (ENZENSBERGER, 1985, p. 81) 

 

                                                 
7 Não quer dizer que o Estado esteja ausente nesses países, pois, entre outras coisas, as empresas do ramo se 
desenvolveram como fornecedoras dos departamentos de defesas dos seus países. Entretanto, nesses casos as 
multinacionais operaram a modernização tendo o Estado como cliente, e não uma política de infra-estrutura, de 
organização da industrialização e do mercado. Como exemplo disso, tomamos o fato de que “empresas européias 
– que também integram esta era do capital monopolista – e as corporações norte-americanas de menor expressão 
estão [na década de 1970] procurando organizar consórcios com o objetivo de coordenar sua política de 
produção e de conquista de mercados” (MATTELART, 1975, p. 24).  
8 Porém a obra mais famosa desse autor no campo da comunicação no Brasil é sua “Elementos para uma teoria 
dos meios de comunicação”, publicado em 1978, na qual discute as contradições da “indústria da consciência” e 
as possibilidades de apropriação revolucionária desses meios, criticando a postura da esquerda diante da mídia.  
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 A concretização da indústria cultural seria iminente em toda parte, mesmo com as 

condições políticas e econômicas plenas concretizadas apenas nos “países mais poderosos do 

mundo”. Bastaria solucionar o problema da produção do essencial e teríamos as consciências 

livres para a ação da indústria da consciência. Pode-se inferir desse pressuposto a 

possibilidade de se considerar tanto o caso de uma industrialização nacional e consolidação de 

um mercado interno, o que se operava no Brasil, como outros casos em que, diversamente, se 

garantisse o acesso da população dos países não-industrializados a esses bens essenciais. 

Assim, a indústria cultural encontra terreno para atuar nos lugares em que avançam as 

mercadorias e, com elas, os valores modernos. 

 O Brasil, então, só veria a consolidação de um mercado de bens culturais e uma 

reorganização do setor de comunicações a partir da segunda metade da década de 1960. Até a 

inauguração da segunda emissora de televisão de Fortaleza, a TV Verdes Mares, em janeiro 

de 1970, a capital cearense teria apenas a TV Ceará, pertencente ao grupo de comunicação de 

Assis Chateaubriand, seis emissoras de rádio e oito jornais diários, incluindo os órgãos 

oficiais das administrações municipal e estadual, além de uma publicidade recentemente 

especializada (NOBRE, 2006, p.158). Esses veículos dificilmente poderiam ser considerados 

como inseridos no “sistema integrador de um mercado de bens culturais”, pois, pretende-se 

neste trabalho demonstrar, que não havia no Ceará até então a organização em padrões 

modernos de gestão, articulada com a produção de bens simbólicos e de consumo no mercado 

nacional, integrada em rede e monopolizadora do setor das comunicações. Embora possa 

parecer que os Diários e Emissoras Associados se enquadrem em boa parte desses tópicos, é 

consenso entre os pesquisadores de comunicação que o grupo é representante de uma fase 

incipiente da produção cultural de massa brasileira, em que reinou o experimentalismo e a 

desarticulação entre os diversos veículos do grupo. A “autonomia” que as empresas locais 

possuíam era considerável, articulando-se muito mais pela manutenção do star system e pela 

circulação dos videoteipes do grupo9, não configurando exatamente uma rede, nem se 

integrando através de um padrão de gestão 

 A partir da afiliação da TV Verdes Mares à Rede Globo se tem na televisão cearense o 

que diversos autores brasileiros (MATTOS, 2002; CAPPARELLI, 1982b, BOLAÑO, 1988) 

identificam como início de uma nova fase da TV brasileira, veículo que passou a protagonista 

da indústria cultural. Sofrendo da deficiência que sofre qualquer tentativa de demarcar uma 

mudança a partir de um fato, não se desconsidera aqui a emergência da indústria cultural 

                                                 
9 As emissoras associadas locais veiculavam inclusive a produção dos concorrentes, em detrimento do que era 
produzido pelo grupo. 
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enquanto processo. Supõe-se apenas que a definição deste marco como referência tem um 

papel heurístico de grande valor para a compreensão do fenômeno como um todo, sem perder 

de vista, porém, a dimensão processual do fenômeno, como nos sugere Mosco (1996, p. 11) 

em sua busca por pontos de partida para analisar a comunicação: “Moreover, these are 

process terms which, rather than defining a state of being, suggest how we might think about 

a socially contested process”10. 

 Além disso, a afiliação à Rede Globo não se trata de um ato individualizado, 

circunscrito ao fechamento de um contrato entre um empresário cearense e um carioca. O 

movimento realizado pelo Grupo Edson Queiroz se insere num quadro de reconfiguração 

interna, da empresa, e externa, do mercado. Cabe aqui uma análise mais rigorosa, da mudança 

vislumbrada, para a qual seria necessário se debruçar sobre os dados empíricos relativos à 

reconfiguração da grade de programação e da gestão (incluindo mudanças na concepção de 

gestão, na hierarquia e na divisão do trabalho) e às mudanças no mercado de consumo de bens 

culturais de massa local.  

 O mesmo marco é estabelecido em “A moderna tradição brasileira”, de Renato Ortiz 

(2001), no qual o autor propõe iniciar uma discussão da cultura após e a partir da 

consolidação da indústria cultural brasileira. A obra inova a análise cultural, pois a discussão 

da cultura no Brasil e identidade se restringiu à questão da cultura popular e do Estado; ou 

seja, ao “projeto nacional”. Dessa forma, fez-se silêncio sobre a questão da cultura de massa. 

A contribuição desse autor é fundamental, pois consegue articular o desenvolvimento do 

padrão de produção cultural brasileiro com os novos marcos do capitalismo no país e 

apresentar os sujeitos desse processo. 

 Trabalho escrito em 1972, adaptação da tese de doutoramento de Gabriel Cohn, 

“Sociologia da Comunicação: teoria e ideologia” se propõe a pensar os fundamentos da 

análise sociológica da comunicação em uma sociedade em que produção e consumo em 

escala se estendem à dimensão cultural. A partir de sua argumentação sobre os conceitos 

fundamentais da sociologia da comunicação, se apoiando na leitura frankfurtiana, Cohn 

(1983, p. 115) vai dizer que a análise da indústria cultural: 

se concentra sobre o produto-mercadoria, para identificar na sua própria 
constituição interna as determinantes, historicamente dadas, que permitem 
explicar o modo pelo qual ela se apresenta. A análise se concentra, portanto, 
sobre o produto, e remete às condições da sua produção, que são também 
aquelas que regem, simultaneamente, a organização de sua distribuição e a 
forma pela qual são consumidos. 

                                                 
10 “Mais do que isso, estes são termos processos que, mais do que definir um estado do ser, sugerem como nós 
poderíamos pensar um processo socialmente em disputa”. 
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 O autor enfatiza a articulação entre mercadoria, produção, distribuição e consumo, 

definindo o produto como ponto de partida metodológico. Embora não seja o caminho 

seguido neste trabalho, a importância de sua proposta de analisar a realidade da comunicação 

como totalidade, sem fragmentá-la, é basilar para o que acreditamos ser um estudo minucioso 

da comunicação. 

Os pesquisadores brasileiros preocupados com uma análise crítica da indústria cultural 

sofreram influência também, principalmente a partir da fase da reabertura do regime militar, 

da economia política da comunicação. No entanto a abordagem dos grenobleanos só vai 

marcar diretamente a produção brasileira a partir da segunda metade da década de 80. 

 Na coletânea fundadora da teoria das “indústrias culturais”, a preocupação principal 

dos autores de Capitalisme et industries culturelles (HUET et al., 1984), obra de 1978 sem 

tradução para o português, é definir a natureza do produto cultural a partir da análise das 

“lógicas sociais” em que estão inseridos. Em 2000, Bernard Miège sistematizou as principais 

contribuições dessa vertente na obra Les industries du contenu face à l’ordre informationnel. 

Na análise, considera dois modelos fundamentais que englobam as diversas fases pelas quais 

passa o produto cultural industrializado desde sua concepção até o seu consumo, envolvendo 

produção e distribuição. São eles o modelo editorial e o modelo de onda. Estas estruturas 

intervêm ao longo de toda a cadeia produtiva e configuram um modo de operar todo o 

processo. Segundo Miège (2006, p. 172), a idéia de modelo funciona de forma aproximada à 

de tipo-ideal. São construções a partir da observação de situações variadas, em que se 

destacam algumas regularidades. No entanto, são históricos, pois a emergência de novos 

modelos e a imbricação entre eles é um fenômeno possível. É o caso dos jornais impressos, 

por exemplo, que por algum tempo se identificou como um modelo (informação escrita), 

porém, devido à sua “instabilidade” preferiram concebê-los como exemplos de hibridismo 

entre os dois fundamentais.  

 Os autores franceses classificaram cinco lógicas para os produtos, as quais 

identificaram como as mais recorrentes e com modo de operação historicamente 

consolidados. São elas:  

- lógica da edição; 

- lógica da produção de onda;  

- lógica da informação escrita; 

- lógica da produção de programas informatizados; 

- lógica da transmissão de espetáculos vivos.  
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 Podemos tomar como quadros de referência para uma análise do Sistema Verdes 

Mares principalmente o modelo de onda e as lógicas da produção de onda e da informação 

escrita. 

 O modelo de onda trata especificamente da televisão e do rádio, que possuem uma 

relação de fidelização de audiência, com encontros cotidianos, geralmente em família, 

ocupando grande parte do tempo livre das pessoas e atingindo um espectro amplo de público. 

A função central fica sob a responsabilidade do programador, que no caso da TV Verdes 

Mares é um funcionário da Globo. Necessita de uma organização industrial, com uma 

produção interna integrada e uma externa sub-contratada para produções mais custosas (papel 

que no Brasil a cabeça-de-rede parece suprir), além de comprar direitos de redifusão sobre 

catálogo. Embora tenha trabalho assalariado como regra, possui outras formas de 

complementar seu quadro de pagamentos. Possuem a maior parte de sua receita advinda de 

maneira indireta (publicidade ou impostos), o que implica na gestão dos determinantes de 

suas fontes de renda por organismos externos. Trabalham com mercados de massa indiretos e 

indiferenciados (não é sempre o caso, como veremos) e com conteúdos de obsolência 

instantânea, o fluxo de programas que busca a fidelização da audiência. Sua principal 

mercadoria é a “cultura de onda”, pois o que se produz nesses veículos é um conteúdo 

estendido no tempo, ao contrário da “mercadoria cultural”, vendida por unidades. 

 De outro lado, temos os jornais que representam uma mistura entre os modelos 

fundamentais. Vendem mercadorias de maneira seriada que oscilam entre compras regulares e 

excepcionais por parte dos consumidores. O redator-chefe cumpre a função de organizador de 

todo o processo. É marcado pelo imperativo da atualidade. Possui custos de produção mais 

baixos do que no modelo de onda e um salariato generalizado, complementado por algumas 

remunerações por tarefas. Articulam-se com agências de notícias externas, que fornecem 

conteúdo para o produto final. Distribuído através de rede física, possui receita semi-direta: 

venda a varejo, assinatura e publicidade. Seu mercado abrange um público de massa 

segmentado e seu suporte é individualizado. 

 A contraposição do caso do Sistema Verdes Mares com os quadros de referência 

organizados nesse sentido sugere como chaves de análise a identificação do seguinte: 

- as funções-chave na produção em cada veículo, as decorrências desta 

hierarquização; 

- a relação com o público, por meio de pesquisas de audiência, de leitores e de 

número de assinantes; 
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- a relação entre organismos internos e externos na produção do conteúdo; 

- a análise dos custos de produção e da evolução das receitas do grupo; 

- as relações trabalhistas definidas nos limites das empresas; 

- as principais fontes de receita; 

- a natureza dos produtos comercializados; 

- e a faixas de público que interessam ao grupo. 

 

 A análise grenobleana vai se apoiar nos conceitos de reprodutibilidade, 

imprevisibilidade, concepção e internacionalização na produção das mercadorias culturais 

para desenvolver suas análises. Percebe-se, aqui, a retomada do conceito de reprodutibilidade 

frankfurtiano, porém como critério para se categorizar os diferentes ramos da indústria 

cultural. Dividem-se as mercadorias, então, em tipo 1 – produtos reprodutíveis sem 

intervenção direta do trabalho artístico; tipo 2 – produtos reprodutíveis supondo o trabalho 

artístico; e tipo 3 – produtos semi-reprodutíveis (reprodutibilidade limitada), supondo 

intervenção artística. 

 Mosco (1996, p. 160) atenta na análise de Miège para o detalhamento que este faz da 

mercantilização do trabalho nas indústrias de mídia, tanto como um processo político-

econômico geral quanto como um processo contingente de relacionamento entre produtos, 

estrutura industrial e a demanda por trabalho especializado e não-especializado. No entanto, 

afirma que a análise é limitada por um esquema conceitual com três categorias, das quais uma 

delas (tipo 2) contém a maioria das variações, e que se complica com a convergência dos 

setores de tipo 1 e 2. 

 Com a contribuição das pesquisas de Patrice Flichy (1991) sobre as “indústrias do 

imaginário” vai se operar uma distinção dentro do campo dos produtos do tipo 2 entre 

mercadoria cultural e cultura de onda. A primeira engloba os produtos vendidos no mercado 

de bens simbólicos de uma forma geral: produtos editados ou cinema. Entretanto, a novidade 

consiste na caracterização da segunda. “Les produits de ce domaine peuvent être caractérisés 

par la continuité et l’amplitude de leur diffusion; ceci implique que chaque jour de nouveaux 

produits rendent obsolètes ceux de la veille”11 (FLICHY, 1991, p. 38). Vai assim fornecer o 

substrato teórico para a criação dos quadros de referência da economia política da 

comunicação francesa e para que possamos neste trabalho diferenciar a natureza da produção 

na radiodifusão e na imprensa. 

                                                 
11 “Os produtos deste domínio podem ser caracterizados pela continuidade e a amplitude de sua difusão; isto 
implica que a cada dia os novos produtos tornam obsoletos aqueles da véspera”. 
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 Sérgio Miceli (1984) se propõe em Entre no ar em belíndia: a indústria cultural hoje 

a fazer uma análise do estatuto da indústria cultural brasileira. No folheto, fruto de 

apresentação em um seminário na Universidade de Oxford, sobre mudanças sociais e culturais 

ocorridas no Brasil, o autor já demonstra sofrer alguma influência do pensamento francês, 

mais especificamente de Patrice Flichy. O trabalho reúne dados sobre mercados de televisão, 

livro, disco, publicidade, além de discutir a posição das maiores empresas brasileiras de 

produção cultural. Miceli (1984, p. 3) destaca a virada realizada pela indústria cultural do 

país. “A experiência brasileira recente desmente em parte os prognósticos pessimistas sobre a 

inescapável situação de dependência dos países subdesenvolvidos em relação aos pólos de 

produção cultural nos centros capitalistas hegemônicos”, diz o autor. Para ele, apesar da 

desigualdade regional,  

a indústria cultural brasileira vem contribuindo decisivamente para o 
processo de unificação do mercado de bens culturais ao fazer as vezes de 
um “sistema de ensino paralelo” e ao expor os setores sociais subalternos a 
veículos e mensagens em certa medida desagregadores de seu repertório 
original de linguagem, valores e significações (MICELI, 1984, p. 24). 

 

 Percebe-se, então, na análise desse autor o desdobramento do que se estabeleceu 

quinze anos antes, ou seja, a indústria cultural obteve êxito no seu trabalho de unificação de 

um mercado brasileiro de bens culturais. 

No Brasil vamos ver o diálogo da teoria das indústrias culturais com algumas análises 

de pesquisadores da economia política da comunicação que já trabalhavam anteriormente com 

as perspectivas norte e latino-americanas. Capparelli lança em 1989 Ditaduras e indústrias 

culturais no Brasil, na Argentina, no Chile e no Uruguai, livro menos influente que seu 

Comunicação de massa sem massa, de 1980, e seu Televisão e Capitalismo no Brasil, de 

1982. O livro é fruto de um pós-doutorado em Grenoble e teve como proposta a ampliação de 

seu espectro de análise do Brasil para os países do Cone Sul. No texto, o autor analisa o uso 

dos meios de comunicação para os objetivos políticos dos regimes militares e seu papel na 

acumulação capitalista, articulando assim infra-estrutura e superestrutura.  

 Em 2000, Bolaño iria publicar uma versão de sua tese de doutoramento defendida em 

1993, sob o título de Indústria Cultural, informação e capitalismo, no qual propõe um modelo 

analítico que busca dar conta de estudos de caso no campo da indústria cultural. O autor tenta 

em seu segundo capítulo “definir os elementos teórico-históricos necessários à completa 

particularização da Indústria Cultural, que representa a nova forma de materialização das 

contradições da informação na situação histórica do capitalismo monopolista” e em seu quarto 
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capítulo “uma leitura crítica da escola francesa da economia da comunicação e da cultura” 

(BOLAÑO, 2000, p. 19).  

 Em Mercado brasileiro de televisão, obra anterior à sua entrada no debate com os 

grenobleanos, Bolaño trouxe para o centro da discussão sobre a TV uma ferramenta que pode 

nos auxiliar em uma tentativa de solucionar a polêmica entre os defensores da expressão do 

conceito de indústria cultural no singular e aqueles que defendem o seu uso no plural. São as 

“barreiras à entrada”, categoria utilizada para um estudo dinâmico de mercados 

oligopolizados. Embora a análise se proponha a abordar o caso da televisão brasileira, 

dificilmente se pode falar dela separada da concentração que vai se observar nos mercados de 

outros veículos em nível regional. A liderança nos setores de rádio e jornal impresso vai se 

manter geralmente sob o domínio dos mesmos proprietários dos oligopólios da radiodifusão 

televisiva. 

 É precisamente a relação histórica entre indústria cultural e capitalismo monopolista 

que os autores franceses perdem de vista em sua tentativa de superar as deficiências da visão 

monolítica dos frankfurtianos. Buscando as lógicas de produção cultural e as diferenças 

internas da indústria cultural, acabam assumindo uma visão bastante descritiva dos diferentes 

setores. Segundo Bolaño (2000, p. 163), 

...o que os autores não percebem é que sua análise da produção, embora 
certamente muito mais justa do que a neoclássica que corretamente 
condenam, não vai além de uma perspectiva de tipo setorial, sendo incapaz 
de considerar o conjunto das determinações políticas, econômicas e sociais 
que desejam abarcar para entender o papel da Indústria Cultural no processo 
de produção e reprodução. 

 

 Perde-se a idéia de totalidade, perigo para o qual Adorno (1977, p. 289) já atentava: 

“De resto, não se deve tomar literalmente o termo indústria. Ele diz respeito à estandardização 

da própria coisa [...] e à racionalização das técnicas de distribuição, mas não se refere 

estritamente ao processo de produção”. A ênfase nas “lógicas” de produção, sem uma 

explicação ampla do processo histórico que constituiu as “indústrias culturais”, dá margem a 

interpretações que identifiquem os veículos de massa ou setores do mercado de comunicação 

com as próprias indústrias culturais12. Embora sejam expressões particulares, os diversos 

setores permanecem nos limites do sistema integrado identificado pela teoria crítica, por meio 

do qual se reforça a submissão do ser humano à acumulação capitalista. A finalidade do 

sistema unifica-o em sua totalidade apesar das diferentes lógicas utilizadas para 
                                                 
12 Embora se reconheça a necessidade de se considerar o fenômeno no conjunto (MIÈGE, 2000, p.11-12), fala-se 
de indústria do audiovisual, indústria do livro, indústria cinematográfica, indústria do disco, indústrias do 
conteúdo, indústrias de materiais, indústrias de redes etc. 
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operacionalizar o cumprimento de sua função. O posicionamento adotado neste trabalho em 

defesa da concepção frankfurtiana e da sua expressão “indústria cultural”, no singular, não 

exige um fatalismo diante do mundo e uma concepção monocromática da realidade. O 

sistema não é totalmente controlável, pois, como destacou Enzensberger (1985, p. 83), 

“consciência, julgamento, capacidade decisória, não são seus pressupostos como direito 

abstrato no indivíduo; a indústria da consciência os produz constantemente como sua própria 

contradição. Só podem ser exploradas forças que existem; para domesticá-las a serviço do 

poder é preciso primeiro despertá-las”. Ou seja, o domínio da indústria cultural é positivo, 

pois pressupõe a liberdade dos dominados. Antes de ser coercitiva, é um aparelho produtor de 

subjetividades. A indústria cultural é um único sistema, porém histórico, complexo, 

diversificado e instável.  

 

 

1.2 História da indústria cultural brasileira  

 

 As tentativas de sintetizar a história da indústria cultural brasileira13 geralmente se 

detêm na análise de determinados setores. Esse não é um traço específico da pesquisa 

brasileira. Miège (2000, p. 11) nos diz que são comuns nas pesquisas em comunicação as 

abordagens essencialmente setoriais e que existe uma carência de trabalhos sobre a evolução 

histórica das características comuns aos produtos “culturais” e “informacionais”. A razão, 

segundo o autor, seria a relativa novidade do fenômeno, o que faria perder de vista a 

articulação dos diferentes produtos culturais, sua conformação em sistema. 

 Nelson Werneck Sodré (1972) tentou realizar uma “Síntese de história da cultura 

brasileira”, na qual dedica uma sessão para a “cultura de massa”, dividindo-a em subsessões 

sobre o cinema, o rádio, a televisão, a música e o teatro. O autor identifica o início do 

predomínio dos meios e das técnicas de comunicação de massa a partir de 1945, como 

decorrência do desenvolvimento do capitalismo. De acordo com ele, a cultura difundida por 

esses meios, “além de seu baixíssimo nível e de seu teor desumanizante, tende cada vez mais, 

à desnacionalização, ao esmagamento de nossa herança cultural” (SODRÉ, 1972, p. 79). A 

análise, construída de forma mecanicista, chega a afirmar que: 

a massificação é condição necessária à sobrevivência ou ao prolongamento da 
existência das estruturas sócio-econômicas geradas pelo desenvolvimento 
capitalista. Os meios de comunicação são meros instrumentos; não são 

                                                 
13 A indústria cultural marcou presença no Brasil há tempos, mas nos referimos aqui a uma estrutura “nacional”, 
por isso tomamos o cuidado de utilizar “brasileira” no lugar de “no Brasil”. 
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geradores das estruturas, mas resultado delas, servidores delas” (SODRÉ, 
1972, p. 78).  

 
 O autor não realiza uma discussão da indústria cultural brasileira em seu conjunto que 

vá além desses pontos, debruçando-se sobre os aspectos setoriais.  

 O livro Comunicação – do grito ao satélite, de Antônio Costella (1984), é uma 

tentativa de sintetizar a história da comunicação no mundo enfatizando os “avanços” nas 

formas de comunicação, desde os gestos dos primitivos às tecnologias de comunicação 

espacial. Com intenção de ser uma introdução sintética ao assunto e de forma simples, a obra 

não consegue escapar à superficialidade do tecnicismo e a uma apresentação da história como 

acúmulo de fatos. Dedica espaços para a apresentação da história da tipografia, do telégrafo, 

do telefone, do rádio, da televisão e da comunicação via satélite no Brasil.  

 Outra tentativa de abordagem da indústria cultural brasileira é a obra já referida 

anteriormente de Renato Ortiz (2001), talvez a única que conseguiu realizar a análise do 

conjunto da indústria cultural no Brasil sem setorializá-la. Após um panorama sobre as 

interpretações da cultura brasileira produzidas até então, o autor vai discutir a emergência de 

um mercado de bens simbólicos no Brasil, para a consolidação do qual o Estado autoritário 

desempenhou papel fundamental. Aborda também o “popular” e seu deslocamento de eixo 

dos estudos sobre identidade nacional para as afirmações sobre o gosto do público, no 

contexto de integração da sociedade brasileira sob a égide do consumo. Termina por 

identificar a emergência de uma cultura internacional-popular dentro dos princípios 

integradores da indústria cultural. 

 Outro exemplo, não de síntese, mas de análise de cada veículo separadamente foi o 

trabalho Comunicação de massa sem massa, de Sérgio Capparelli (1982a). O autor afirma que 

a intenção desse livro é reunir “uma série de estudos que procuram relacionar os Meios de 

Comunicação Social com os fenômenos econômicos, ideológicos e culturais” 

(CAPPARELLI, 1982a, p. 7). Na parte dedicada à televisão ele antecipa o que vai ser 

desenvolvido de forma mais aprofundada em seu trabalho seguinte sobre televisão e 

capitalismo. Debate ainda a imprensa alternativa brasileira e nos fala da relação entre o rádio 

brasileiro e o autoritarismo ao longo de sua história. 

 Os demais trabalhos que se propuseram a realizar sínteses da história da indústria 

cultural brasileira e que exerceram muita influência nas pesquisas subseqüentes se detiveram 

nas análises setoriais. 

 O texto mais influente sobre a história da mídia impressa no Brasil parece ser o livro A 

história da imprensa no Brasil, de Nelson Werneck Sodré, de 1966. O autor faz um 
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levantamento de fôlego sobre os principais títulos e personagens desde a primeira tipografia 

brasileira sem deixar de lado a contextualização político-econômica em que se inserem. De 

viés marxista e mecanicista, a abordagem identifica a história da imprensa com a própria 

história do capitalismo (SODRÉ, 1999, p. 1). Divide em dois períodos a história da imprensa 

no Brasil, a imprensa artesanal e a imprensa industrial, embora subdivida esses períodos de 

forma desequilibrada, por atribuir à fase industrial demasiada incipiência. 

 Outra tentativa de realizar uma síntese da história da mídia impressa é a obra Jornal, 

história e técnica, de Juarez Bahia (1990), que se divide em fase inicial, fase de consolidação, 

fase moderna e o jornalismo contemporâneo. O autor vai dar mais espaço para a interpretação 

da imprensa no quadro histórico em que se desenvolve, articulando as discussões sobre 

política, tecnologia, economia e sociedade, incluindo as suas relações com outros veículos e 

com a publicidade. 

 Em 1982, José Marques de Melo escreveu para os Cadernos Intercom o artigo “Brasil: 

imprensa e capitalismo dependente”, influenciado pela teoria da dependência, que marcou 

diversos estudos na área da comunicação. O texto sucinto defende a tese de que “a natureza 

incipiente da industrialização nacional, não levada às últimas conseqüências pela burguesia 

brasileira, que sempre manteve uma subordinação histórica ao capitalismo internacional, 

deixou de ampliar o mercado interno”, o que limitou a população consumidora e, 

conseqüentemente, o “desenvolvimento autônomo” da imprensa no Brasil (MELO, 2004, p. 

77). E prossegue afirmando que “o capitalismo dependente que aqui se implantou, produziu 

uma imprensa também dependente. Ela precisa manter bom relacionamento com o Estado, 

não apenas para ser contemplada com verbas publicitárias [...], mas sobretudo para gozar de 

certos favores concedidos discricionariamente pelos detentores do poder político” (MELO, 

2004, p. 78), no que escapariam algumas poucas exceções (as quais ele não aponta) e que 

após 1945 se somaria a subordinação ao capital estrangeiro. O problema é considerado a 

partir da perspectiva liberal da “autonomia”, sem atentar para o fato de que a imprensa, 

enquanto empresa privada, é “dependente” do imperativo de acumulação capitalista, que se 

sobrepõe (e sufoca) o interesse público. Além disso, a suposta independência da empresa 

noticiosa em relação ao Estado e ao capital internacional nos países de capitalismo avançado 

não significa nem mesmo uma redução aos interesses de “pura acumulação”. Nesse sentido, 

apontou Habermas (1984, p. 145) que “o jornal, na medida em que se desenvolve na direção 

de uma empresa capitalista, vai caindo no terreno dos interesses estranhos à empresa, que 

buscavam exercer sobre ela sua influência”. 
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 O perigo para desvios na teoria da dependência já era anunciado por Weffort (1994, p. 

97). Segundo ele, “es evidente que ni su diffusión ni su fuerza crítica constituyen garantías de 

su calidad como concepto científico. Su diffusión puede deberse exactamente a su 

imprecisión como concepto, del mismo modo que su capacidad crítica puede derivar de su 

connotación ideológica (de tipo nacionalista o de tipo socialista-nacional)”14. Essa imprecisão 

permite que se opere no texto de Melo o uso do conceito de dependência tanto para analisar a 

questão nacional (sentido dado por aqueles que formularam a teoria) como a relação entre a 

imprensa e o estado, dita de “dependência”.  

 A mesma teoria iria fundamentar o livro de Capparelli de 1982: Televisão e 

capitalismo no Brasil. O autor descreve a história da televisão no Brasil a partir de sua relação 

com o desenvolvimento do capitalismo, em que tomou para si as funções de atuar na 

ampliação da produção capitalista, do mercado e do setor de comunicação, na propaganda de 

produtos e na difusão e reforço da ideologia dominante. Ele divide a história da televisão em 

duas fases, separadas por um breve período de transição: o império Chateaubriand e a 

internacionalização do mercado. A análise do autor da “televisão dependente” enfatiza de 

forma demasiada a presença do capital estrangeiro no país, não dando o desdobramento 

necessário para os fatos de que a propriedade das emissoras permanece nas mãos da burguesia 

nacional e de que a produção nacional da TV Globo ganhava espaço no exterior. No entanto, 

traz dados relevantes sobre a participação do capital estrangeiro no conteúdo das emissões e 

no seu aparelhamento tecnológico. 

 A crítica à tese da televisão dependente fez o próprio Capparelli na obra posterior 

Comunicação e televisão: desafios da pós-globalização, escrita em parceria com Venício A. 

de Lima. No texto, destaca: “No caso brasileiro, análises posteriores, especialmente nos anos 

1990, demonstram que essa dependência não aumentou e, pelo contrário, diminuiu, e que, 

finalmente, a acusação era feita contra a televisão brasileira, numa inversão de papéis” 

(CAPPARELLI; LIMA, 2004, p. 91), tomando como exemplo o caso da aquisição pela Globo 

da italiana Telemontecarlo, em 1985.  

 Sérgio Mattos publicou em 2000 A televisão no Brasil: 50 anos de história e, em 

2002, História da televisão brasileira, nos quais propôs uma visão que abranja a relação da 

TV com a economia, sociedade e política. O autor defende a tese, contrastando com 

Capparelli , de que “as condições socioeconômicas e políticas do país têm exercido sobre a 

                                                 
14 “é evidente que nem sua difusão nem sua força crítica constituem garantias de sua qualidade como conceito 
científico. Sua difusão pode dever-se exatamente à sua imprecisão como conceito, do mesmo modo que sua 
capacidade crítica pode derivar de sua conotação ideológica (de tipo nacionalista ou de tipo socialista-nacional)”  
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televisão uma influência maior do que os fatores externos” (MATTOS, 2000, p. 11). Ele 

dividiu a história da televisão nas seguintes fases: 1- elitista, 2- populista, 3- do 

desenvolvimento tecnológico, 4- da transição e da expansão internacional, 5- da globalização 

e da TV paga e 6- da convergência e da qualidade digital.  

 Pelas sendas da economia, Bolaño (1988), em seu Mercado brasileiro de televisão, 

analisa a relação desta com o capitalismo monopolista no país, dividindo a história da TV em 

dois momentos a partir de duas chaves: a concorrência e as “barreiras à entrada”, que vão 

servir para definir uma fase competitiva e outra oligopólica. 

 O rádio também recebeu por parte de pesquisadores obras com intento de contar a sua 

história. No entanto, alguns deles, em vez de uma análise da trajetória do veículo preferiram 

considerá-lo dentro conjunto denominado radiodifusão, como é o caso de História do rádio e 

da televisão no Brasil e no mundo, publicado em 1982 por Mário Ferraz Sampaio. A obra traz 

um conteúdo vasto se referindo a momentos históricos, personalidades, legislação, inovações 

tecnológicas e serviço público e privado. Compara artistas de rádio e TV com o aparecimento 

das novelas, além de analisar o advento da TV em cores. 

 A abordagem da radiodifusão é feita também em História da comunicação: rádio e 

TV no Brasil, de Maria Elvira Bonavita Federico, também de 1982. A proposta da obra é 

descrever as “fases mais significativas” da história da radiodifusão e da telecomunicação no 

país para compreender seu sistema, estrutura e funcionamento. Inicia realizando uma 

apresentação do objeto de estudo no mundo e no Brasil para depois categorizar e dividir em 

fases a trajetória nacional; são ao todo três que vão de 1925 a 1976, marcadas pelo 

pioneirismo, consolidação do rádio e consolidação da televisão. Ela mapeia também a 

estrutura governamental que intervém no sistema brasileiro. Termina com um exame dos 

componentes que influem na “ecologia” da radiodifusão: emissoras, indústria eletroeletrônica 

e publicidade. A autora abrange tanto aspectos estruturais quanto jurídicos e econômicos. 

 Ferrareto (2007) em seu artigo15 Rádio e capitalismo no Brasil traçou uma história do 

veículo rádio no país a partir da economia política, tomando-o como empresa e dividindo-a 

em fase artesanal, comercial, industrial e pós-industrial, de acordo com a predominância dos 

usos que se faz do veículo. 

 De todos esses esforços reunidos com o objetivo de contar a história das mídias 

brasileiras chama-nos a atenção a identificação de um processo de inserção desses veículos na 

lógica econômica capitalista. A maioria dos autores marca como critérios de ruptura os 

                                                 
15 Consideramos aqui o artigo de Ferrareto por se tratar da única obra encontrada nesta pesquisa que faz uma 
periodização específica para o rádio nos marcos da economia política da comunicação.  
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procedimentos, técnicas e conteúdos que diferenciam o grau de “modernização” da produção 

e difusão cultural (racionalização/mercantilização/integração da produção): 

artesanal/industrial, Associados/Globo, concorrencial/oligopólico, populista/do 

desenvolvimento tecnológico. Tomamos assim como referência para este trabalho dois 

períodos bem amplos para analisar as mídias no Brasil: a fase pré-industria cultural e a fase da 

indústria cultural; sem desconsiderar que, como já foi referido anteriormente, há uma 

simultaneidade entre diferentes temporalidades da produção cultural, embora historicamente 

uma venha a se tornar dominante e estruturante. A existência de elementos identificados como 

característicos da indústria cultural anteriormente ao seu estabelecimento é totalmente 

compreensível, embora exista uma diferença qualitativa entre os dois momentos separados 

pela revolução proporcionada pelo desenvolvimento das forças produtivas. No Brasil, o 

Estado foi o agente dinamizador dessa transformação, apesar de já se apresentar como 

tendência no próprio processo de desenvolvimento capitalista brasileiro, mantendo-se assim 

nas mãos da iniciativa privada, parceira do regime militar na promoção desse processo.  

 

 

1.3 História da indústria cultural no Ceará 

 

 Pouco se produziu sobre a história da indústria cultural no Ceará, talvez por conta da 

ausência de um programa de pós-graduação na área de Comunicação até 2008. A Introdução 

à história do jornalismo cearense produzida pelo historiador Geraldo da Silva Nobre em 1974 

define como seu objetivo narrar “fatos marcantes da atividade jornalística neste Estado, 

procurando interpretar as condições em que ela se desenvolveu, e sua repercussão no processo 

cultural – sob todos os aspectos – influenciador da formação do povo cearense”. O texto traz 

um vigoroso inventário de títulos e nomes confrontados com as disputas políticas e com o 

quadro socioeconômico. Divide a história em uma fase inicial, um período de jornais 

partidários, outro de transição e encerra com o momento da chegada dos “novos jornais”, 

mais modernos. A obra de Nobre é anterior à criação do Diário do Nordeste, do Sistema 

Verdes Mares, o que exclui de antemão qualquer referência ao jornal. 

O jornal O Povo ganhou atenção especial na dissertação de mestrado de Márcia Vidal, 

que virou livro em 1994 com o título Imprensa e Poder. A autora analisou a relação do 

impresso com os dois governos do Coronel Virgílio Távora, em que foram promovidos surtos 

de industrialização via programas de governo como os Plameg (Plano de Metas do Governo) I 
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e II. No entanto, a ênfase é posta sobre o discurso do jornal, seu conteúdo político, e não sobre 

o vínculo entre a industrialização e a imprensa. 

 A história do rádio cearense ganhou capítulo à parte no artigo de Cid Carvalho 

publicado na Revista de Comunicação Social, em 1979, denominado “O rádio cearense”. No 

ensaio, o autor relata o início das emissoras do Ceará, levantando nomes e apresentando o 

perfil de cada um dos veículos. Não perdeu de vista as condições político-econômicas em que 

se opera o desenvolvimento do rádio no estado. 

 Além disso, existem relatos em estilo não-acadêmico como a biografia João Dummar, 

um pioneiro do rádio, escrita por João Dummar Filho (2004), história do homem que fundou 

a primeira rádio no estado; a Patriolino Ribeiro: um desbravador de caminhos, escrita por 

Blanchard Girão (2003), sobre a vida do antigo proprietário da TV Cidade de Fortaleza; a 

Edson Queiroz: um homem e seu tempo, organizada por Mário Ernesto Humberg (1986), e a 

Edson Queiroz, de Eduardo Campos (2006), ambas sobre o falecido dono do Sistema Verdes 

Mares; e a Traços de União, escrita por Adisia Sá (1999), sobre a vida Demócrito Rocha, 

fundador do jornal O Povo.  Do mesmo modo, existem escritos sobre a trajetória da primeira 

emissora de rádio em 50 anos de Ceará Rádio Clube, de Eduardo Campos (1984), e sobre a 

rádio Dragão do Mar em Só as armas calaram a Dragão, de Blanchard Girão (2005). Os 

últimos dois autores participaram da história dessas emissoras, o primeiro como diretor-

executivo, o segundo como repórter. 

 A televisão cearense foi o tema da obra A televisão no Ceará, de Gilmar de Carvalho 

(2004)16, em que traça um panorama da história da TV Ceará, canal 2, no período de 1960-

1965. Narra desde os preparativos para a inauguração da emissora até a chegada do videoteipe 

passando por uma descrição das estruturas e conteúdos de programas por categoria. Esse livro 

apresenta muito claramente a falência da tentativa de criação de uma indústria cultural 

cearense a partir do enfoque da televisão. Por isso, nos referimos neste trabalho a uma 

indústria cultural no ceará, e não cearense. O que é produzido no Ceará até hoje em termos de 

indústria cultural é inexpressivo. Embora existam focos e tentativas de superar essa barreira, 

como o exemplo da TV Diário, que além de programação produz também conteúdo, os 

veículos cearenses têm se restringido a basicamente difundir o que é produzido fora do 

estado.  

Outra obra sobre o assunto é a TV Ceará: a fábrica de sonhos, escrita por Eduardo 

Campos (1999), homem que respondia pelos Diários e Emissoras Associados no Ceará. Esta, 

                                                 
16 Reedição da obra História Viva – a televisão no Ceará do mesmo autor, publicada em 1985. 
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muito mais do que um relato, pode ser considerada um arquivo de registros fotográficos de 

cenários e momentos da história da televisão mais antiga do estado. 

 Os estudos sobre a emissora associada no Ceará receberam mais um capítulo em 2003 

(ou melhor, mais quatro), com a dissertação de mestrado TV Ceará: processo de 

modernização da cultura local, em que Mariana Mont’Alverne Lima analisa a relação da 

televisão no Ceará com a modernização das formas de cultura e sua mercantilização.

 Godofredo Pereira dedicou-se à TV educativa do Ceará – ano 6, na Revista de 

Comunicação Social de 1979. O delineamento da história e do perfil da emissora estatal 

cearense foi acompanhado da apresentação de um roteiro de programa. A emissora foi 

concebida como um instrumento do governo para a educação a distância, acrescentando a isso 

uma dimensão informativo-cultural oficial, destoando do sistema comercial privado, 

hegemônico no Brasil. 

 O livro Estudos de comunicação no Ceará, de Vianney Mesquita e Gilmar de 

Carvalho (1985), fez um apanhado geral sobre o contexto das comunicações no estado, 

abordando a publicidade, a telefonia e a “grande imprensa”. Neste capítulo, traçou um perfil 

das empresas que atuam no campo da indústria cultural. O livro foi escrito em forma de 

coletânea de ensaios, não realizando uma síntese teórica ou aprofundamento. 

 Adísia Sá (1981) também se preocupou em mapear as empresas de comunicação, 

desta vez enfocando a concentração dos veículos sob os auspícios de grupos de mídia locais 

(ver nota 1). O artigo, publicado na Revista de Comunicação Social, que reúne boa parte da 

produção dos pesquisadores cearenses, foi intitulado Os Meios de Comunicação de Massa e 

os Grupos Dominantes no Ceará. O texto é fruto do levantamento da autora realizado para 

auxiliar a pesquisa da ABEPEC que fundamentou o trabalho de Capparelli sobre a televisão 

brasileira. Resume-se a uma breve introdução seguida por uma enumeração de veículos e 

classificação dos grupos, de acordo com o proprietário e seu vínculo político. 

 A publicidade recebeu atenção especial em O gerente endoidou: ensaios sobre 

publicidade e propaganda, de Gilmar de Carvalho (2008). A coletânea reuniu textos sobre a 

história da publicidade no Ceará, sua relação com governos, ecologia e cordel, além de alguns 

ensaios mais abrangentes.  

 Alexandre Barbalho se ocupou do papel do Governo do Ceará na promoção da cultura 

no estado. Após tratar das políticas desenvolvidas pela primeira secretaria de cultura estadual 

do Brasil em Relações entre Estado e Cultura no Brasil, de1998, trata da mudança qualitativa 

nas políticas públicas para essa área durante as gestões que modernizaram o Estado, em A 

modernização da Cultura de 2005. 
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Além dessas publicações, existe um grande volume de monografias de conclusão de 

curso da Universidade Federal do Ceará que abordam os temas mais variados no campo da 

comunicação e que preferimos não nos debruçarmos sobre elas pois alongariam muito esta 

lista e, se tocam no assunto da história da indústria cultural como concebida aqui, fazem-no 

geralmente de forma pontual ou como subsídio para outras discussões. 

 Cabe ressaltar aqui a identificação nessas obras do mesmo processo de modernização 

referido anteriormente, quando discutimos a indústria cultural no Brasil. Entretanto, destaca-

se o atrofiamento desse desenvolvimento no setor criativo. Os grupos cresceram, se 

modernizaram, mas houve o retraimento do setor responsável pela concepção. Isso se torna 

patente na necessidade de artistas como Renato Aragão, Emiliano Queiroz, Raimundo Fagner, 

Ednardo, Belchior, entre outros, se deslocarem para o Rio de Janeiro para “voltar em 

videoteipes e revistas supercoloridas, pra menina meio distraída repetir a minha voz”. Mesmo 

saindo na frente e criando a primeira secretaria de cultura estadual do país, o Ceará não 

conseguiu fomentar o desenvolvimento desse setor. O Sistema Verdes Mares se destaca nesse 

contexto por rapidamente se integrar no processo, tornando-se afiliado da Rede Globo na 

televisão e seguir a vertente “vitrola” no rádio.  

***  

Os trabalhos apresentados neste capítulo são alguns do que nos dão subsídios para a 

formação de um quadro de análise do tema aqui definido. A lista, apesar de extensa, não é 

completa. Certamente existem títulos que ficaram de fora. No entanto, acreditamos que 

selecionados os de maior influência nas pesquisas posteriores ou os mais “atuais” (no sentido 

de que o valor heurístico de suas análises para a atualidade é grande), não incorreremos em 

grandes perdas. Todos, de uma forma ou de outra, encaram o Sistema Verdes Mares enquanto 

objeto deste estudo e desafiam-no a posicionar-se diante das teses que pressupõem. 

 

 

1.4 Por tortuosos verdes mares 

 

 Para compreender como e por que o Sistema Verdes Mares liderou e manteve a 

posição de maior grupo de comunicação do Ceará, propõe-se aqui a análise interpretativa do 

processo em que a indústria cultural e a consolidação do “capitalismo tardio”, catalisada pelo 

Estado autoritário, se articularam no Ceará e das movimentações realizadas pelos grupos 

sociais que possuíram papel de destaque nesta dinâmica. Para a realização dessa pesquisa 
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exploratória, buscamos em trabalhos semelhantes estratégias que possam auxiliar na definição 

de um caminho a seguir. 

 Dentro desses parâmetros, a metodologia concebida por Gisela Taschner (1992) em 

seu livro Folhas ao vento: análise de um conglomerado jornalístico no Brasil nos dá algumas 

pistas. A autora define como seu objeto a formação de um complexo de indústria cultural no 

ramo da imprensa, no qual estuda o caso da empresa Folha da Manhã, editora da Folha de S. 

Paulo. Após recompor a trajetória do empreendimento, analisa as transformações ocorridas 

no Brasil a partir do início da década de 1960 e a lógica que passou a reger o grupo. 

TV Ceará: processo de modernização da cultura local, dissertação de mestrado de 

Mariana Mont’Alverne Lima (2003), é outro trabalho que nos serve de referência 

metodológica. Seu estudo de caso sobre a primeira televisão no Ceará se propõe a discutir um 

dos aspectos fundamentais para a pesquisa que nos propusemos a realizar: a consolidação de 

um “mercado de bens culturais de massa no Ceará”. A autora divide o trabalho em quatro 

partes, nas quais discute as transformações que sofre a sociedade cearense na segunda metade 

do século XX e o surgimento da TV, a programação da emissora e a “modernização” da 

cultura, o crescimento da atividade publicitária e sua relação com a empresa, a formação das 

redes nacionais e a decadência da TV Ceará. Além de propor um passo a passo interessante, 

traz informações relevantes sobre a situação da comunicação entre as décadas de 1960 e 1970. 

 Em Caminhos da informação na Rede Matogrossense de televisão, tese de 

doutoramento de Gladis Toniazzo, tem-se um estudo de caso de um objeto semelhante ao aqui  

observado: empresas de comunicação vinculadas à Rede Globo e de propriedade da família 

Zahran, que também possui importantes negócios no ramo do gás liquefeito de petróleo. No 

entanto, a forma de analisar os dados dessa pesquisa acabou se mostrando muito descritiva e 

pouco analítica, o que compromete um dos fundamentos do fazer científico que é o de colocar 

à prova o discurso teórico estabelecido, como será visto mais adiante com Lopes (2003). Esse 

é um dos dilemas colocado aos estudos de caso, que acreditamos poder ser contornado. 

Talvez por causa da preocupação extrema em descrever o objeto, acabou-se por produzir 

também uma contextualização separada da análise, em que se traz um grande volume de 

informações sobre a história, a formação social da região, mas que pouco lançam luz para as 

questões que desafiam o pesquisador.  

 Em outra dissertação de mestrado, Televisão e negócio: a RBS em Santa Catarina, de 

1996, temos um estudo de caso realizado por Dulce Maria Cruz, no qual utiliza como chaves 

de análise os conceitos de indústria cultural, intelectual orgânico (Gramsci) e barreiras à 

entrada. A autora descreve primeiramente a história da indústria cultural brasileira e da 
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radiodifusão em Santa Catarina. Depois analisa a estratégia do grupo gaúcho para acumular as 

concessões catarinenses, suas estratégias principalmente políticas para a aceleração do 

desenvolvimento da indústria cultural no estado, a expansão econômica e técnica e a relação 

com a Globo no que diz respeito à produção cultural. 

 Todos esses trabalhos utilizam técnicas semelhantes de análise, que são as mesmas 

que acreditamos serem as mais indicadas para o tipo de estudo que desenvolvemos. São elas 

entrevistas semi-estruturadas, análise de publicações especializadas, coleta de dados técnicos 

e informações sobre trajetória das empresas, negócios e estatísticas sócio-econômicas. A 

proposta de todos é sintetizar o máximo de materiais sobre esses casos, haja vista a dispersão 

em que se encontram, o que restringe o esforço das pesquisadoras a estudos exploratórios. Da 

mesma forma, acreditamos que a análise que propomos deve utilizar essas mesmas técnicas e, 

apoiado na revisão de literatura, traçar uma metodologia que permita um diálogo produtivo 

com o que já foi estudado sobre indústria cultural no Brasil. 

 É preciso, também, perceber como horizonte de toda a discussão seguida neste 

trabalho a dimensão processual e social do seu objeto, enquanto construção coletiva e em 

constante mudança. Propõe-se escapar à armadilha de descrever características e relações 

entre “definíveis essências sociais” (instituições, valores ou pessoas) ou de definir uma 

essência que impulsione as demais, e sim perceber o devir mútua e constantemente 

constituído. Neste sentido, Mosco (1996, p. 10) afirma que “the aim is to understand those 

processes that embody the political economy of communication, itself one entry point to the 

communication processes that make up the social field17”, propondo três específicos: a 

mercantilização, a espacialização e a estruturação.  

 Do primeiro ponto de referência destacado pelo autor nos interessam as duas 

dimensões referidas por ele: o fato de que os processos e tecnologias de comunicação 

contribuem para a mercantilização característica do capitalismo e de que esta, que opera na 

sociedade como um todo, penetra os processos e as instituições de comunicação (MOSCO, 

1996, p. 142). Do segundo, a espacialização, o fenômeno de transformação do espaço/tempo 

sob a direção do capital, definido em termos de “extensão institucional”, em que a 

“concentração corporativa” aparece como elemento chave para compreender esta dinâmica 

(MOSCO, 1996, p. 175), além de pensar como a partir dos negócios se hierarquizam e 

organizam as regiões. Do terceiro, o processo pelo qual os seres humanos constituem 

estruturas que estão além da ação humana, o que significa dizer que fazem história, porém sob 

                                                 
17 “O principal é compreender aqueles processos que dão corpo à economia política da comunicação, eles 
próprios pontos de entrada para a os processos de comunicação que constituem o campo social”. 
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condições que não dominam (MOSCO, 1996, p. 212). Acreditamos contemplar esses aspectos 

na abordagem definida neste trabalho. 

 São estes os objetivos gerais sobre os quais pretendemos lançar luz aqui, a partir do 

estudo de caso do Sistema Verdes Mares, o que obviamente tem suas limitações. Segundo 

Alvez-Mazzotti (2006), o problema da generalização nos estudos de caso é encarado pelos 

dois mais reconhecidos especialistas na área de forma diferente: enquanto Robert Yin  veria 

na atitude do pesquisador a busca por um conjunto particular de resultados que lhe permitam 

gerar proposições teóricas aplicáveis a outros contextos, Stake defenderia que a preocupação 

com a generalização não deveria ser enfatizada, pois pode interessar ao pesquisador aquilo 

que o fato tem de intrínseco (ALVEZ-MAZZOTTI, 2006, pp. 646-647). De acordo com o 

modelo metodológico proposto por Lopes (1990, p. 131), o estudo de caso se insere na fase 

descritiva do processo de pesquisa, realizando a ponte entre a fase da observação dos dados e 

a fase da interpretação. No entanto,  

as operações técnicas e de análise desenvolvidas na etapa da descrição 
conferem ao investigador a capacidade de descrever, de modo unívoco e 
sintético, as condições concretas de produção dos fenômenos estudados, 
condições que residem no nível empírico. Isso nos faz voltar às pesquisas 
que se interrompem na fase de caracterização descritiva dos dados. Elas não 
se enquadram na categoria de contribuições explicativas da investigação 
científica. 

 
 Lopes (1990, p. 133) afirma a existência de uma diferença entre levantamento de 

dados e pesquisa social, pois esta parte da “fundamentação empírica dos dados para contribuir 

para o corpo de conhecimento teórico e metodológico das Ciências Sociais, 

independentemente de sua utilização imediata”. Com esta perspectiva, nos deparamos com a 

problemática da capacidade de se tirar proposições gerais a partir de um caso particular. No 

interior da perspectiva dialética, à qual se filia este trabalho, a totalidade é condição da 

realidade e para o conhecimento científico, porém é possível o artifício metodológico de 

isolar um componente desde que não se perca a perspectiva de que o todo é maior que a soma 

das partes (DEMO, 1995, p. 93). Em outras palavras, mesmo que fosse possível estudar todos 

os casos, não seria suficiente para se esgotar o objeto. Por outro lado, separando o conceito 

dos casos particulares incorre-se no risco de se cair no formalismo. Entretanto é possível 

reivindicar o recurso metodológico aos tipos-ideais weberianos definidos enquanto 

construções que acentuam um ou vários aspectos  da realidade, combinam 
determinadas relações para formar um retrato histórico mais homogêneo da 
realidade no pensamento. O pesquisador defronta-se com a tarefa de 
caracterizar, em cada caso particular, os fenômenos que estuda, a fim de 
distingui-los de outros, e para isso procede ao exame da maior proximidade 
ou afastamento entre a realidade e os conceitos (RÜDIGER, 2002, p. 165) 
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 Desta forma, “o procedimento metodológico que sustenta o trabalho de explicação 

consiste em selecionar, com base em teorias, os fatores que o mesmo supõe necessários para 

explicar a ocorrência do fenômeno em questão, baseando-se num cálculo retrospectivo de 

possibilidade” (RÜDIGER, 2002, p. 166) e que ao mesmo tempo vão refinando estas teorias a 

partir da refutação de seus postulados. Negar esta condição dialética de negação da teoria a 

partir do confronto com o particular presente no estudo de caso é arriscar-se a incorrer no erro 

de firmar-se em uma postura idealista que postula a superioridade das formas sobre os 

conteúdos, defendendo o estudo de caso como simples “aplicação” de teoria. 

 A técnica do estudo de caso vai servir para a descrição do “objeto empírico” e 

reprodução do fenômeno nas suas condições de produção (LOPES, 1990, p. 129). A estratégia 

demanda a seleção de um conjunto de ferramentas de coleta e análise de dados que vão 

interferir na sua produção. É importante que a seleção das técnicas se adapte ao tipo de 

questão que a pesquisa procura responder e à critérios de razoabilidade (condições 

econômicas, geográficas etc. do pesquisador). É preciso também permanecer ciente de que as 

opções vão condicionar a construção realizada, pois as técnicas não são neutras, mas sim 

constructos sociais historicamente dados. 

 Para responder a pergunta aqui levantada inicialmente, procuramos desenvolver três 

aspectos principais que nos auxiliem na sua solução:  

1- a recomposição da trajetória do Sistema Verdes Mares, destacando a figura da 

propriedade, da centralização do capital e do controle administrativo;  

2- a constituição da indústria cultural no Ceará e o Sistema Verdes Mares nesse 

contexto; 

3- as condições que deram sustento à manutenção do Sistema Verdes Mares em sua 

posição no período seguinte. 

 Para responder alguns aspectos do problema vamos nos deter mais enfaticamente no 

período da aquisição de concessões para exploração da radiodifusão e da fundação do Diário 

do Nordeste que corresponde ao momento da consolidação da indústria cultural. A 

recomposição da trajetória, na qual devem aparecer as estratégias do Grupo Edson Queiroz 

diante das condições históricas que se apresentam, vai se basear no que já foi publicado sobre 

o grupo em jornais e livros, além das informações que nos forem fornecidas pelos 

entrevistados ligados de alguma forma ao Sistema Verdes Mares. No que diz respeito à 

análise de fontes secundárias, teremos o cuidado de considerar que estamos recorrendo a 

“dados de uma investigação anterior, analisando-os a partir de um novo esquema de 
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referência” (SCHRADER, 1978, p. 90). Dessa forma, é preciso contornar as eventuais 

distorções que possam surgir da retirada desses dados do seu contexto. A vantagem desse 

método é a poupança de gastos, já que as informações já se encontram reunidas. Já a 

entrevista, ferramenta mais utilizada nas pesquisas sociais, é adotada aqui em sua forma 

individual pessoal semi-estruturada, como já o foi por outros pesquisadores que estudaram 

grupos de mídia (TASCHNER, 1992; LIMA, 2003; TONIAZZO, 2007). A vantagem desse 

método é sua “maior universalidade de aplicação e menor artificialidade da situação” 

(SCHRADER, 1978, p. 136), o que facilita a análise qualitativa proposta neste estudo. No 

entanto, não é adequada para ser utilizada isoladamente como teste de hipóteses, por isso seus 

dados são confrontados sempre que possível contra aqueles apontados por outras fontes, ou 

servem de ponto de partida para a construção de questionamentos.  

 Interessa-nos também inserir a formação dos grupos de comunicação do Ceará na 

dinâmica de industrialização do estado. A análise deste processo será feita observando as 

rotinas de produção descritas pelos entrevistados e por publicações referentes ao assunto, 

além de mediante pesquisa bibliográfica, restringindo o levantamento à dados referentes ao 

mercado específico da comunicação. Para isto nos debruçamos sobre revistas especializadas 

como os Anuários de Mídia, além de documentos obtidos junto ao próprio Grupo Edson 

Queiroz, no Diário Oficial do Estado e na Junta Comercial, procedimento já utilizado também 

por Taschner (1992). As histórias de vida do Grupo e de seu fundador, descritas no segundo 

capítulo, vão figurar neste processo um papel norteador da análise. Nessa fase, a obra de 

Humberg (1983) se mostra de fundamental importância, por se debruçar especificamente 

sobre a história do Grupo Edson Queiroz, trazendo muitas informações. O papel da formação 

de redes de comunicação será analisado a partir da reorganização tanto das configurações 

concernentes ao mercado quanto à organização interna das unidades produtivas e suas 

mercadorias. Para o mapeamento das formas como se organiza a propriedade dos veículos do 

grupo foram feitas pesquisas na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC). 

 Os dados sobre anúncios obtidos nas revistas especializadas serão enquadrados na 

análise do que se instituiu historicamente como padrão de exploração do mercado de TV e 

rádio no Brasil, o que se denominou modelo de onda, em que o aporte financeiro é realizado 

de forma indireta. Significa dizer que o “consumidor” da programação dos veículos de 

radiodifusão não paga este consumo de forma direta, ou seja, não troca dinheiro por 

mercadoria sem uma instituição intermediária. A mercadoria, neste caso, não se refere a cada 

programa, e sim ao fluxo contínuo transmitido pelas emissoras de radiodifusão. A 
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programação dos veículos do Sistema Verdes Mares publicada em jornais locais, logo, vai 

servir para identificar a lógica seguida para a padronização de sua grade de programação.  

 O mapeamento da concentração através das informações sobre o grupo, além das 

relações com a concorrência e os conflitos com os trabalhadores das empresas do Sistema 

Verdes Mares pelo aumento da exploração da mais-valia serão desenhados a partir dos dados 

recolhidos com as técnicas já mencionadas, acrescentando a recorrência a fontes como 

sindicatos e empresas concorrentes. Será também analisada a busca por perfis de público 

diferentes, no que se destaca o surgimento da TV Diário e o Jornal da Rua.  

 Após todo esse caminho se pretende efetuar a interpretação dos dados condensados na 

descrição do “caso” a partir do referencial dialético, em que se “realiza o processo de 

abstração e de generalização sempre num campo histórico, buscando as relações estruturais 

do fenômeno no todo social através do princípio da contradição” (LOPES, 1990, p. 131) e que 

afirma “toda formação social [...] suficientemente contraditória, para ser historicamente 

superável” (DEMO, 1995, pp. 89-90). Assim, entende-se que embora específico, o Sistema 

Verdes Mares pode ser compreendido não como um fenômeno isolado, mas sim relacionado 

com todo o processo histórico que redundou no estabelecimento de uma indústria cultural 

brasileira e que integrou grupos locais e nacionais hierarquicamente, para o qual ele 

permanece como elemento esclarecedor, embora não seja passível de esgotá-lo.  
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Capítulo 2 

Burguesia, desenvolvimento e comunicação 
 

2.1 Da burguesia comercial às empresas de comunicações 

 

  

 O Sistema Verdes Mares, conjunto de empresas que atuam na área de comunicação, 

integra o Grupo Edson Queiroz, conglomerado cearense com incursão em diversos setores da 

economia. A origem do Grupo remonta a 1951, quando Edson Queiroz comprou a Ceará Gás 

Butano, passando a investir na distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e a importá-lo 

dos Estados Unidos. Seus negócios no ramo de mídia se iniciaram somente na década 

seguinte, quando adquiriu sua primeira emissora de rádio, embrião da futura concentração de 

veículos sob propriedade do Grupo. Esses passos ganham densidade explicativa se se avalia o 

que se passava no país. 

 O Brasil assistiu no século XX a um processo de industrialização que acontecia aos 

saltos, no qual a década de 1950 constitui período fundamental.  

Sem lugar a dúvida, os anos 50 são a fase decisiva da industrialização 
brasileira. Nesse período o Estado se empenha a fundo em ampliar a base 
do sistema industrial que surgira da crise da economia primário-
exportadora. Coube ao Estado criar meios para atrair capital e técnica do 
exterior, ao mesmo tempo que multiplicava incentivos à iniciativa industrial 
local e canalizava essa iniciativa de forma a reduzir a pressão sobre a 
balança de pagamentos (FURTADO, 1981, p. 31). 

 
 Foi durante esses idos que o Nordeste viu surgir o Banco do Nordeste (1952) e a 

Sudene (1959), organismos financeiros e de desenvolvimento do governo federal que visavam 

promover sua industrialização, dentro dos parâmetros determinados pelo Estado. Até o 

momento vinha se aprofundando a semi-estagnação da região, devido principalmente à crise 

do sistema agro-exportador, o que redundou no aumento da disparidade da região em relação 

ao Centro-Sul e na intervenção estatal como forma de dinamizar a economia e dar resposta ao 

recrudescimento dos conflitos sociais, que cresciam com mais evidência no campo. 

(CAVALCANTE, 1992, p. 32). Houve, então, a passagem de uma fase marcada por uma 

dinâmica de articulação inter-regional para uma outra de integração. Todavia, enquanto 

estados como Bahia e Pernambuco viram a entrada maciça do capital do Centro-Sul em seu 

território, o Ceará tomou outro rumo, isolando-se. Se em 1986 29% na Bahia e 34% em 
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Pernambuco era de capital integralizado por ações ordinárias controladas por empresários do 

Nordeste, no Ceará este índice era de cerca de 88% (CAVALCANTE, 1992, p. 67).    

 Entre as décadas de 1950 e 1960 surgiram alguns grandes grupos no Ceará. Assim 

como outros empresários cearenses, Edson Queiroz, faz parte de um conjunto de filhos da 

pequena burguesia comercial que encontra em meados do séculos XX as condições 

necessárias para a inversão do seu capital nos setores produtivos da economia e ampliação dos 

seus negócios18. No país, de uma forma geral, a burguesia industrial constituiu-se como 

camada social muito rapidamente. Na década de 1960 o quadro se apresentava como resultado 

“da superposição e diferenciação de grupos e segmentos sociais cuja ‘tradição industrial’, no 

melhor dos casos, não data de época remota: duas gerações de industriais constituem a média 

entre os ‘industriais de tradição’” (CARDOSO, 1964, p. 160). O fenômeno pode ser 

interpretado da seguinte maneira: 

o desenvolvimento econômico do Brasil como processo político-
econômico-social implica não apenas na formação de uma indústria de bens 
de capital e no automatismo do crescimento econômico, como na formação 
e dinamização de novas classes capazes de redefinir o equilíbrio tradicional 
de poder e de romper a estagnação econômica (que são duas formas de 
expressão da mesma situação de subdesenvolvimento) no plano interno e no 
plano externo (CARDOSO, 1964, p. 79) 
 

 
 Surgem, assim, classes dinamizadoras do próprio processo em que estão inseridas de 

modernização do país, embora, como defende o autor acima, esse efeito seja fruto de 

comportamento econômico “tradicional” e “irracional”. Embora de formas diferentes, 

marcadas pela concentração industrial no Centro-Sul, cada vez mais as burguesias regionais 

tomavam para si um papel fundamental no desenvolvimento histórico do país, então marcado 

pela incipiência da integração de um mercado nacional. Sendo o Estado o vetor da 

modernização no país, as burguesias se associaram a este cumprindo seu papel de agente do 

capital. De acordo com Parente (1989/1990, p. 234), a burguesia brasileira sofreu uma 

despolitização após, de forma consentida, entregar o poder político aos militares em 1964. No 

entanto, a  

integração do sistema capitalista brasileiro, bem como o progresso 
econômico que o acompanha e de certa forma o condiciona e impulsiona, se 
exprimirão no advento e na configuração de uma burguesia em rápida 
ascensão, e que embora se constitua, como qualquer burguesia, de setores 
com interesses divergentes - o que é da própria natureza das atividades 
burguesas essencialmente concorrentes entre si -, forma no essencial e 

                                                 
18 Sampaio Filho (1985) analisa os quatro maiores grupos econômicos do Ceará na década de 1980, todos 
tiveram como fundadores filhos de comerciantes ou comerciantes. São eles: J. Macedo, Edson Queiroz, Carlos 
Jereissati e M. Dias Branco. 

  



 
 
 

42

fundamental uma classe homogênea e coesa que não se acha cindida 
internamente por contradições e oposições irredutíveis (PRADO JÚNIOR, 
1968, p. 170)  
 

 Embora, o Ceará veja posteriormente a politização da burguesia, nos interessa agora 

nos determos sobre essa constatação de que uma classe se formava vinculada com a 

dinamização do capitalismo nacional. Edson Queiroz,como veremos, se insere nesse processo. 

Nascido em 1925, em Cascavel, uma cidade localizada a 60 km de Fortaleza, com 

cerca de 6 mil habitantes, dos quais menos de 15% ocupavam a área urbana (CAMPOS, 2006, 

p. 19), o empresário nasceu em um tempo em que “os discursos contra as práticas políticas 

das oligarquias da Primeira República mobilizavam diversos sujeitos sociais – oligarquias 

dissidentes, classe média urbana, tenentes e trabalhadores” (SOUZA, 2004, p. 294). A 

Aliança Liberal prometia a elaboração de um plano para a criação de centros produtores 

permanentes no Nordeste, atraindo amplos setores da sociedade cearense. Entretanto, o 

sistema industrial brasileiro dava ainda seus primeiros passos. 

 Filho de um pequeno comerciante que se mudou para Fortaleza instigado pelas 

possibilidades de ampliar seus negócios na capital cearense, Edson Queiroz chegou em 1932 a 

uma cidade com cerca de 130 mil habitantes (CAMPOS, 2006, p. 27), já sob o governo 

varguista no âmbito federal e do interventor capitão Carneiro de Mendoça (1931/34), no 

estadual. Acontece na economia brasileira nesse momento a transposição do seu centro 

dinâmico para o setor industrial (FURTADO, 1981, p. 29), porém a região se moderniza a 

passos lentos. De acordo com o censo demográfico do IBGE, o grau de urbanização19 do 

Nordeste na década de 1940 é de 23,4%, maior apenas do que o do Centro-Oeste, 21,5%, 

enquanto o Sudeste, carro-chefe da expansão do capital produtivo no país atinge, ainda, a 

cifra dos 39,4%. A desigualdade regional da “modernidade” sofre então uma segunda 

potencialização se relacionamos a diferença entre capital do estado e interior. 

 A vida de pequeno comerciante ainda em Cascavel garantia à família condições para 

possuir alguns bens de consumo duráveis como o gramofone e os discos produzidos pela 

RCA Victor, empresa americana da qual Edson Queiroz compraria quatro décadas depois o 

seu transmissor de 17,5 kw de potência e Assis Chateaubriand cerca de trinta toneladas de 

equipamento para montar a primeira emissora do país. Apesar do baixo grau de urbanização, 

podemos notar que algumas famílias privilegiadas já tinham acesso a bens de consumo 

mesmo longe dos grandes centros urbanos. Segundo consta na biografia organizada logo após 

a morte do empresário, em 8 de junho de 1982, seu nome foi escolhido pela mãe, pois 

                                                 
19 O índice consiste de um cálculo do contingente urbano sobre a população total. 
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apreciava música e seria admiradora de Thomas Edison. O cientista inspirava o título da loja 

carioca Casa Edison, “cuja publicidade vinha estampada em todas as “bolachas” dos discos da 

RCA que ela ouvia” (HUMBERG, 1986, p. 17). Ao que parece, a publicidade já se misturava 

ao cotidiano do brasileiro, porém, o rádio, primeiro veículo de massa eletrônico, apenas 

“engatinhava” no Brasil, tendo sua estréia oficial no Ceará somente nove anos depois, em 

1934, quando se associaram alguns amantes de radiotelefonia.   

 Em 1941, nove anos após a chegada a Fortaleza, o armazém de Genésio Queiroz já 

figurava no “Almanaque do Ceará” como um dos principais importadores de cereais do 

estado e seu filho Edson havia assumido o posto de gerente do empreendimento. Enquanto 

isso, o Estado Novo fazia amplo uso da propaganda, do cinema e do rádio no país.  

As comemorações do Estado Novo, no Ceará, estão em consonância com o 
que ocorria no plano federal, quando todos os recursos da comunicação da 
época – radiodifusão, cinema etc – são utilizados para exaltar o Estado 
Novo e a figura do chefe da nação (SOUZA, 2004, p. 314)  

 

 Enquanto o Estado buscava difundir por meio desses veículos informações que 

exaltassem o nacionalismo varguista no ambiente de conflito global que transcorria, o clima 

de guerra fomentado por esses instrumentos gerava reações diversas na população brasileira. 

A Genésio Queiroz & Cia foi uma das que se beneficiou durante a Segunda Guerra Mundial. 

Prejudicados pelas elevações nas taxas de seguro de embarcações, fruto de rumores sobre 

possíveis torpedeamentos, muitos comerciantes quebraram ou tiveram seus lucros reduzidos 

e, conseqüentemente, minorada sua capacidade de ampliação do capital investido. Nesse 

cenário, a empresa dos Queiroz optou por fretar pequenos barcos que traziam o açúcar de 

Recife. Esquivou-se, assim, das taxas e garantiu o monopólio do fornecimento de açúcar em 

Fortaleza por alguns anos. Genésio ficou conhecido na capital como “Rei do açúcar” 

(HUMBERG, 1986, p. 18). Vê-se até então como os meios de comunicação já se articulavam 

com o cotidiano e emergia uma burguesia marcada pelo senso de oportunidade, arma 

importante no contexto de um processo incipiente de mercantilização. 

 Em 1945, com capacidade ampliada de investimento, Genésio torna o filho Edson, 

com 20 anos, sócio-gerente da Genésio Queiroz & Cia, na qual já trabalhava desde a infância. 

No mesmo período Edson passou a freqüentar a Alfândega e comprar entre outros artigos, 

automóveis Ford, Chevrolet e Hudson, que vendia para outros estados. De acordo com 

Humberg (1986, p. 30), cada unidade federativa do Brasil tinha direito a uma quota de 

importação desses veículos, porém a oferta no Ceará era maior do que a demanda, o que fica 

fácil de entender diante do grau de urbanização já referido anteriormente. Assim, Edson 
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Queiroz vendia para estados que possuíam essa demanda, como o Rio de Janeiro. Tentou 

ainda em sociedade com o pai e outros dois empreendedores levar a frente a Loteria Estadual 

do Ceará e de Pernambuco, passadas para os respectivos governos dos estados rapidamente. 

Seu primeiro negócio estável foi o Abrigo Central, espaço comercial de lazer, espécie de 

protótipo de shopping center, na Praça do Ferreira, coração de Fortaleza. O empreendimento 

construído em 1949 inaugurou não só a relativa autonomia do empresário frente ao pai, mas 

deu início aos negócios no ramo do entretenimento e à sucessão de concessões sobre as quais 

construiu seu conglomerado. Ganhou em concorrência pública aberta pela prefeitura o direito 

de explorar por treze anos o local. Em 1951, o “príncipe do açúcar” lançaria as bases de seu 

próprio reinado, porém, era com gás liquefeito de petróleo (GLP) que construiria o seu 

castelo. 

 Seguindo os passos do primeiro grande empreendedor brasileiro, o barão de Mauá, 

introdutor do uso do gás no Brasil em 1851 (cem anos antes), Edson Queiroz apostou em um 

setor ainda prematuro da economia brasileira, mas em um momento de urbanização intensa. A 

década de 1950 começou com apenas quatro cidades brasileiras dispondo de sistemas de gás 

encanado, produzido com carvão mineral importado. A comercialização de GLP teve início 

somente em 1936, com a venda de sete mil cilindros de gás ao empresário Ernesto Igel, 

pertencentes à companhia alemã Luftschiffbau Zeppelin responsável pelos vôos de dirigível 

na América. Ao iniciar a segunda metade do século XX, Edson Queiroz propôs ao seu pai que 

lhe comprasse a parte da Genésio Queiroz & Cia e investiu todo seu capital em uma 

distribuidora de gás fortalezense, a Ceará Gás Butano, que possuía cerca de cem clientes. 

Começou assim um negócio próprio. Importava o combustível de Nova Orleans, nos Estados 

Unidos, para distribuir em Fortaleza. Sua irmã Wanda deixa o emprego no consulado 

americano e passa a trabalhar com o irmão. No ano seguinte à aquisição, a empresa compôs 

um capital de aproximadamente oitenta mil dólares com a ajuda de seu pai, que compraria 

25% do empreendimento, mantendo essa proporção em todos os negócios até 1976, quando se 

retiraria totalmente, vendendo a participação ao filho (HUMBERG, 1986, p. 56). 

 O grande impulso que tiveram os negócios com o gás e a primeira grande vantagem 

política obtida por Edson Queiroz vieram com a criação da Refinaria de Mataripe (atual 

Landulfo Alves), na Bahia, que reduziu o ônus causado pelos custos da importação do GLP 

de outros países. A partir de então a mercadoria seria produzida no Brasil. Tudo isso no 

embalo da política de substituição de importações e nacionalização do petróleo encampada 

pelo governo de Getúlio Vargas (1950/54), que visava, entre outras coisas, diminuir a 

intensidade da dependência brasileira ao capital estrangeiro. Adquirida a autorização para o 
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abastecimento de gás em Mataripe20, Edson Queiroz compra a empresa concorrente no Ceará 

das mãos de Carlos Jereissati, empresário, futuro senador pelo PTB e pai de Tasso, que viria a 

ser governador cearense e genro de Edson Queiroz. Alguns autores brasileiros colocam a 

“família Jereissati” como proprietária do Sistema Verdes Mares (LIMA, 2004, p. 105), porém 

a afirmação é equivocada. Embora Renata Jereissati participe dos negócios do pai, o Grupo 

Jereissati é outro grupo econômico, e não constam quaisquer tipos de associação. 

 Cardoso, em pesquisa realizada no início da década de 1960, identifica na mentalidade 

de um setor do empresariado brasileiro, contraposta a dos “homens de empresa”, a figura do 

“capitão de indústria”, um personagem da burguesia industrial que se orienta no sentido da 

manipulação dos fatores que propiciam a acumulação fácil e rápida de capitais, tendo como 

maior preocupação tirar proveito das facilidades abertas pelo Estado (1964, p. 133).  Isto nos 

parece relevante para a análise do perfil de Edson Queiroz, pois boa parte dos seus negócios 

vão se basear em concessões públicas. O “nacionalismo” desse setor da burguesia ganha 

substância no discurso proferido por Edson Queiroz em reunião do Conselho Nacional do 

Petróleo (CNP), quando se intentava conceder à empresa italiana Héliogás a autorização para 

distribuição do petróleo produzido em Mataripe. “Sou um brasileiro que passou todos esses 

anos esperando o gás do meu Brasil e agora chego aqui, quase falido, enquanto vocês vendem 

esse gás a uma empresa estrangeira” (HUMBERG, 1986, p. 60). Esse setores, mesmo quando 

avessos à intervenção estatal, esperam do governo ações que lhe garantam êxitos econômicos. 

Nesse sentido, nos dias 8, 9 e 10 de junho de 1965, Edson Queiroz e o coronel Virgílio 

Távora, então governador, aparecem nas páginas do jornal O Povo defendendo a instalação de 

uma refinaria de petróleo no Ceará. 

 A partir da acumulação de capitais promovida pelo bom andamento dos negócios com 

GLP21, foi possível investir em novos ramos. A expansão se deu no sentido das atividades que 

dariam suporte aos negócios com o GLP, em uma perspectiva logística. Lojas para vendas de 

fogões (e posteriormente de outros itens domésticos) e uma empresa transportadora naval 

foram os primeiros passos. Em seguida, em 1963, foi a vez da constituição das indústrias 

metalúrgicas de botijões de gás e fogões, o que permitiu o barateamento e a difusão do uso 

dos objetos de cozinha necessários à utilização doméstica do GLP. Em 1962, teve início à 

                                                 
20 Em 1953, às vésperas da inauguração da refinaria, a Edson Queiroz e Cia possuía 289 clientes e 
comercializava 2,9 toneladas de gás por mês (HUMBERG, 1986, p. 58) 
21 A ampliação do mercado interno brasileiro fez com que o número de consumidores de gás que em 1955 era de 
680 mil aumentasse em nove anos quase oito vezes, atingindo em 1964 os 5,92 milhões de consumidores 
(HUMBERG, 1986, p. 68) 
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incursão da família Queiroz e seus negócios no ramo das comunicações. Edson comprava sua 

primeira rádio22. 

 

 

2.2 Comunicação de massa: um novo negócio 

 

2.2.1 Rádio 

 

 Segundo consta no livro “Edson Queiroz: um homem e seu tempo”, o empresário 

montou em sua casa equipamento completo de rádio para contatar as embarcações que 

realizavam o transporte de suas mercadorias, surgindo daí sua paixão pelo radioamadorismo. 

O certo é que, por prazer ou de olho nos dividendos, em 1962, o Grupo Edson Queiroz 

adquiriu a Rádio Verdes Mares AM. Em funcionamento desde 1956, a emissora havia 

pertencido aos Diários e Emissoras Associados. Embora já possuísse a Ceará Rádio Clube, o 

grupo teria investido em um outro perfil de público, mais voltado para a programação 

musical. Edilmar Norões (2008), funcionário da rádio naquela época defende esta tese, 

afirmando que enquanto a primeira emissora de Chateaubriand era “eclética”, a Verdes Mares 

ocupava um espaço aberto para um “perfil musical”. Já Cid Carvalho (1979, p. 28-29) o 

contraria, afirmando que após procurar uma definição, a emissora optou por essa imagem para 

disfarçar a crise interna pela qual passava.  

 A Rádio Verdes Mares esteve nas mãos de Paulo Cabral, homem de prestígio no rádio 

cearense, empresário e político. Foi prefeito de Fortaleza em 1950, pela UDN, aos 28 anos, 

deputado estadual, além de ter dirigido a TV Itacolomy em Belo Horizonte e o Condomínio 

Associado. Ao sair do grupo, Paulo Cabral adquire o controle acionário da emissora. Na 

escritura de constituição da Rádio Verdes Mares S/A (depois se tornou LTDA), datada de 19 

de outubro de 1957 (embora o início de seu funcionamento seja apresentado em outros 

documentos como 1956), constam entre os acionistas Maria Coeli Cabral de Araújo (esposa 

de Paulo Cabral), José Cabral de Araújo, João de Deus Cabral de Araújo e Luiza de Morais 

Correia Távora (esposa do coronel Virgílio Távora). 

Após ser derrotado em 1962, seu grupo político, amigos de Edson Queiroz, vende a 

emissora ao empresário. Junto com ela se aproximaram nomes importantes para os negócios 

de Edson Queiroz no ramo de comunicações como Edilmar Norões e Astrolábio Queiroz 

                                                 
22 O Grupo desenvolveu atividades ainda em agropecuária, metalurgia, mineração etc. Mas não interessa a esta 
pesquisa alargar tanto o foco de sua análise. 
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Filho (não possui parentesco com o empresário), futura diretoria do Sistema Verdes Mares. 

No mesmo ano já se registraria em ata a assunção da nova diretoria com Edson Queiroz no 

cargo de presidente, Orlando José da Silva como vice, José de Paula Barbosa na 

superintendência e Astrolábio Queiroz Filho na diretoria-comercial, dos quais os dois últimos 

iriam acompanhar os negócios do Grupo pelo menos até após a morte de seu fundador. 

 A sede da Rádio Verdes Mares foi transferida do prédio onde também funcionava a 

outra emissora associada, a Ceará Rádio Clube, para o edifício da Norte Gás Butano (nome 

que possuía então a antiga Ceará Gás Butano). Foram negociados horários com a Rádio 

Progresso em Juazeiro do Norte e com a Rádio Tupinambá em Sobral, formando uma cadeia 

que cobria o norte, oeste e sul do estado, nos centros político-econômicos de cada uma dessas 

regiões.  

 Com o processo que se estende da ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930 à 

consolidação do capitalismo tardio no Brasil durante o regime militar, denominado por 

Ferrareto (2007, p. 5) de fase comercial do rádio, o veículo “passa a aparecer como o canal 

mais abrangente e fácil para atingir, primeiro, a classe média ascendente e, de modo amplo, o 

restante da população, seja com interesses econômicos, seja com finalidade política”. É 

possível perceber nessa fase uma certa ambigüidade na utilização desses veículos para fins 

eleitorais e para explorar seu potencial comercial. No Ceará, temos exemplos dessa 

aproximação com a política com a própria Rádio Verdes Mares, quarta emissora a funcionar 

na capital, ligada à UDN no tempo de Paulo Cabral, e a Rádio Dragão do Mar (quinta), ao 

PSD e depois ao PST (partido de esquerda coligado ao PTB nacional). No entanto, seu 

potencial massivo não era aproveitado somente com intuitos político-ideológicos, mas 

também era instrumentalizado pelos interesses comerciais do mercado de bens de consumo 

em formação, embora não se estruture ainda “em nível de indústria cultural”, o que só 

acontece na fase seguinte.  

 No começo da década de 1950, a dinâmica do consumo de bens culturais em Fortaleza 

já era significativa (SILVA FILHO, 2002). Apesar da ausência de números, um exemplo se 

apresenta como revelador. A empresa Severiano Ribeiro concentrava grande parte das salas 

de cinema em Fortaleza, eliminando a maioria dos concorrentes, inclusive os pequenos 

situados nos bairros, conhecidos como “poeiras”. A maioria dos filmes exibidos era 

constituída por produções estrangeiras, mas já funcionava a Empresa Cinematográfica do 

Ceará (Cinemar) (JUCÁ, 2004, p. 199-201). No entanto, aspectos fundamentais para a 

constituição de uma indústria cultural não podem ser encontrados nesse período, assunto que 

se pretende examinar mais detidamente no próximo capítulo. 
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 A Rádio Verdes Mares, surgida na fase predominantemente oscilante entre a política e 

o negócio, não poderia se restringir à veiculação musical. Investiu, então, no radiojornalismo, 

sob a gestão de José Júlio Cavalcante. Quando Edson Queiroz assumiu o controle acionário 

da emissora, herdou sua equipe de jornalistas, dos quais alguns passariam um bom tempo com 

ele, como Mardônio Sampaio que entrava no ar a cada trinta minutos com “as últimas notícias 

do Brasil e do mundo”. Instalou dois transmissores Philips de 10 kW na rádio, substituídos 

em 1982 por um outro de 50 kW, que a capacitava a atingir todo o Nordeste. 

 Em 1962, ano da aquisição da rádio, formava-se também a aliança política “União 

pelo Ceará”, um acordo que “refletia uma situação de equilíbrio de forças entre as chefias dos 

dois maiores partidos no Ceará (PSD e UDN), interessados em uma gestão governamental 

compartilhada” (CARVALHO, 2002, p.32). Eleito governador pela UDN em 1962, o coronel 

Vírgílio Távora (1963/66) introduziria a “idéia de planejamento nas ações administrativas 

estaduais norteada por pretensões desenvolvimentistas” (CARVALHO, 2002, p. 19) e “foi 

responsável, então, por criar as bases do processo de industrialização no estado (PARENTE, 

2004, p. 397), embora sua gestão fosse “comprometida com o tradicional na sua prática de 

fidelidades” (PARENTE, 2004, p. 399). A campanha que o levou à vitória contou com o 

apoio do IBAD, entidade vinculada aos setores que organizaram o golpe militar de 1964 e que 

financiou as campanhas dos candidatos compromissados ideologicamente com os golpistas. 

 Diferentemente do que aconteceu em países capitalistas avançados, o Estado é quem 

aparece no Brasil como principal vetor da modernização23. “Padrão politizado de 

acumulação” é a expressão utilizada por Fiori (2003) para definir o fenômeno no Brasil do 

Estado Desenvolvimentista. A pouca nitidez e homogeneidade dos interesses dos dominados, 

a inorganicidade política de seus vários grupos e facções, fez com que o aparelho estatal 

estabelecesse regras básicas de valorização e assegurasse a sobrevivência de setores de menor 

produtividade e rentabilidade real. Dessa forma, propiciou a “reprodução de uma ordem 

econômica e política heterogênea, preservando a unidade nacional” (FIORI, 2003, p. 128). A 

instabilidade social dessa unidade artificial, amplificada com o aprofundamento das lutas 

entre as fórmulas de convivência defendidas pelas frações dominantes e, destas, com as 

classes populares, resultou num compromisso de industrialização e autoritarismo que 

constituiu a estratégia do “fugir para frente” (FIORI, 2003, p. 135). Surgiu assim, durante o 

Estado Novo, “a preocupação com a criação de uma infra-estrutura e de uma base produtiva 

autônoma de insumos básicos para a produção industrial” (FIORI, 2003, p. 137). O Estado, a 

                                                 
23 Alguns, ao contrário, seguiram também esse caminho, como a Alemanha, de onde veio a expressão “via 
prussiana”. 
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partir de então, passou a funcionar como canalizador da burguesia industrial e essa, então, 

estabeleceu uma relação simbiótica com o Estado. Entretanto, no Ceará, somente a partir do 

governo de Virgílio Távora esse fenômeno vai ganhar corpo. Medida notória dentro desse 

contexto na área das comunicações foi a expansão da rede de telecomunicações no Estado, 

pensando-se nos “dividendos políticos que poderiam advir da interligação do Estado pelas 

comunicações” (CARVALHO, 2004, p. 37). Em 8 de junho de 1965 foram realizados os 

primeiros testes com o aparelhamento de microondas que ligam Fortaleza a Guaramiranga 

(Maciço de Baturité) e a Meruoca (Sobral)24. 

 Os entrevistados confirmam a existência de uma proximidade pessoal entre Edson 

Queiroz e Virgílio Távora. A aparição pública das duas personalidade defendendo a 

implantação de uma refinaria de petróleo no Ceará e a compra da rádio ligada ao então 

governador apontam para uma proximidade também político-ideológica, embora não seja 

possível tirar conclusões e conseqüências definitivas a partir disso. O que se sabe é que Edson 

Queiroz foi um personagem que evitou a participação direta na vida política, restringindo-se a 

construir o caminho para o bom andamento de seus negócios.  

Quando do advento da Rádio Verdes Mares, já existiam em Fortaleza a Ceará Rádio 

Clube, fundada em 1934, primeiramente de João Dummar e, a partir de 1944, dos Diários e 

Emissoras Associados; a Rádio Iracema, em 1948, de José Josino da Costa e Flávio e José 

Parente; e a Rádio Uirapuru, em 1956, empreendimento de José Pessoa de Araújo, com 

colaboração de Aécio de Borba. No entanto, conforme a história contada por Adisia Sá no 

Guia do Rádio e Televisão no Ceará de 2008, somente com a constituição de um 

departamento de jornalismo na Rádio Assunção (fundada em 1962), que substitui a leitura ao 

vivo dos periódicos, teremos um momento decisivo de modernização desse setor.  

 

2.2.2 Jornal  

 

O Grupo Edson Queiroz aumentou seu investimento em comunicação em 1967, 

constituindo sociedade com José Afonso Sancho. Passava a ser proprietário de 50% das ações 

do jornal impresso Tribuna do Ceará, criado dez anos antes, em 195725, “vinculado com as 

classes produtoras” (NOBRE, 2006, p. 159). Seu sócio era proprietário do Banco Popular de 

                                                 
24 “As duas primeiras cidades beneficiadas com esse serviço (telefônico interurbano) foram Sobral e Baturité, 
ligadas através de 9 canais telefônicos, 8 para a primeira e 1 para a segunda, respectivamente, auxiliados pelas 
estações repetidoras do Morro do Coió – Baturité, de Pico Alto – Guaramiranga e Serra da Meruoca – Sobral” 
(SILVA, 1982, p. 111). O Serviço foi inaugurado em 25 de junho de 1965. 
25 Adisia Sá se engana e diz que o jornal é de 1953 (1982, p.13). 
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Fortaleza (do qual Edson Queiroz comprou 50% das ações e desistiu, revendendo à Sancho), 

presidente de honra da União das Classes Produtoras e  suplente do coronel Vírgílio Távora 

quando este foi senador. 

 Com a entrada do capital do Grupo Edson Queiroz, o jornal teria se modernizado, 

implantando o sistema de composição a frio e impressão em off-set. Antes dele somente 

outros dois no Brasil utilizavam a tecnologia e nenhum no Nordeste (HUMBERG, 1986, p. 

105).  

 A situação dos jornais cearenses em 1968 é definida da seguinte maneira por Nobre 

(2006, p. 159): 

A tiragem não corresponde, infelizmente, à importância desses jornais, 
registrando mesmo decréscimo, em certos casos, inclusive devido à 
concorrência das emissoras de rádio, que dão muita ênfase aos serviços 
noticiosos, e à venda, na cidade, dos principais diários do Rio de Janeiro, de 
São Paulo e do Recife. No entanto, esse aspecto decorre mais da falta de 
organização das empresas jornalísticas cearenses, que somente agora 
empreendem um esforço sistemático no sentido de conquistar círculos mais 
amplos de leitores. 
 

 

 De acordo com dados da Sudene (1984, p. 117), no início da década de 1980, mais de 

dez anos depois, 51% dos trabalhadores do Nordeste possuíam menos de um ano de 

escolaridade, o que constituía uma barreira concreta à expansão do mercado para a imprensa 

escrita. Apesar de impossibilitada de se tornar veículo “de massa”, a imprensa no Nordeste e 

no Ceará, como sugere o autor acima, há tempos desempenhava papel influente no meio 

social. Pelo menos desde o princípio do século XIX a região utilizava o invento de Gutemberg 

para intervir na arena política e social. 

  

2.2.3 Televisão 

 

A vez da entrada do Grupo Edson Queiroz no ramo da televisão acontece na virada da 

década de 1960 para a de 1970. Os anos 60 que foram abertos com a inauguração da primeira 

emissora de TV no Ceará, integrante dos Diários e Emissoras Associados, se encerravam com 

a chegada do segundo canal, a TV Verdes Mares. Em um ano, esta já estaria em primeiro 

lugar, posição de onde nunca mais saiu. Nesse período, consolidava-se a integração do 

mercado de bens culturais brasileiro. 

Em 1962, ano em que Edson Queiroz iniciava suas atividades no ramo dos 

empreendimentos em comunicação, o empresário Moysés Pimentel ganhou a concessão do 
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canal 10 de televisão em Fortaleza. A TV Ceará, canal 2, já funcionava havia cerca de dois 

anos. Pimentel, proprietário da Rádio Dragão do Mar e deputado federal pelo Partido Social 

Trabalhista (PST), o qual fundou, deu início às obras de seu novo empreendimento, no 

cruzamento das avenidas Antônio Sales e Estados Unidos (atual avenida Virgílio Távora). O 

empresário realizou desfile de equipamentos da nova emissora pela cidade e publicava nos 

jornais convocatórias de reunião da nova TV. 

Ficam os Srs. Acionistas da TV Dragão do Mar S/A convidados a se 
reunirem em assembléia geral extraordinária, às 9h, do dia 3 de maio de 
1965, na sede social, Av. do Imperador, 696, nesta cidade, a fim de 
deliberarem: 
a) homologação do aumento de capital autorizado pela assembléia geral de 
17 de março de 1965; 
b) outros assuntos de interesse da empresa. 
Fortaleza, 23 de abril de 1965  
 

 Vinculado ao ideário nacionalista, apoiador de João Goulart, teve seu mandato 

cassado depois do golpe de 1964. No bojo da perseguição política aos opositores do golpe, o 

prefeito de Fortaleza, general Murilo Borges (1963/1966), denunciou ao Conselho Nacional 

de Telelecomunicações (Contel), em junho de 1965, o caráter subversivo da emissora. “Uma 

emissora de televisão nas mãos dos comunistas seria mais perigoso que metralhadoras” 

(CARVALHO, 2006, p. II). Em julho do mesmo ano, um mês depois da denúncia, Edson 

Queiroz entraria com um processo no Contel solicitando concessão para explorar uma faixa 

do espectro televisivo, o que seria aprovado por Costa e Silva no dia 23 de maio de 1969. No 

dia 30 de julho estaria firmado o contrato.  

 A afirmação de Capparelli (1982, p. 165) enquadra de forma muito justa a dança das 

cadeiras operada no Ceará no cenário político brasileiro: 

Em vez do sistema de concessões favorecer o pluralismo ideológico, serviu 
para reforçar o monopólio das emissões dentro de um bloco ideológico 
politicamente identificado com a doutrina da Segurança Nacional. Por outro 
lado, a filtragem dos detentores de concessões favorece uma censura 
indireta, operada pela raiz e, eventualmente, há facilidades para a difusão da 
ideologia dos grupos dominantes no aparelho do Estado. 

 

 Ao contrário de visões vulgares que concebam a dominação política efetuada por 

frações da elite sobre os meios de comunicação de uma forma instrumental-panfletária, vemos 

aqui a “sutileza” com a qual se pretende operar a reprodução ideológica. Selecionando dentro 

da própria classe burguesia perfis de gestão convergentes com o projeto político no poder, 

tornou-se garantida a perpetuação dessa difusão ideológica (e com a “sutileza” que 

corresponde à natureza das ideologias), mesmo depois de retirado o grupo do poder. Com um 
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único ato de abuso explícito da força, a retirada das concessões do já cassado político Moysés 

Pimentel26, ao melhor estilo maquiavélico, realizou-se a “filtragem” ideológica no Ceará.  

 A velocidade de construção da emissora foi em ritmo acelerado. Os equipamentos 

importados em pouco tempo entraram em funcionamento. Em menos de três meses 

começariam as emissões experimentais e, no dia 31 de janeiro de 1970, encerrado o sexto 

mês, tinha início o funcionamento regular da TV Verdes Mares. Com uma potência de 1 Kw, 

seu sinal podia ser captado em todo o Ceará e no oeste do Rio Grande do Norte e Paraíba. 

Cerca de 86 pessoas foram contratadas pela nova empresa. 

 Durante todo o mês de janeiro daquele ano o Grupo Edson Queiroz investiu em 

publicidade, alimentando na população a expectativa sobre a nova emissora. Os jornais O 

Povo e Tribuna do Ceará trouxeram instruções de como sintonizar as emissões dos teipes 

(nesse caso, filmes de longa-metragem), em caráter experimental do canal 10. Alguns 

anúncios diziam “Pena que nossa televisão não seja a cores...”, “as ruas de Fortaleza vão ficar 

mais desertas à noite” e “TV Brasília-canal 10-Fortaleza-CE”. 

 

 

   
 

  

O número de aparelhos de TV vendidos só crescia. Em 1970, esse número quase 

atinge a marca de 5 milhões de televisores novos no Brasil (CAPARELLI, 1982, p. 88). No 

dia 21 de janeiro, Tribuna do Ceará anunciava a seleção de sete garotas-propaganda que se 

somariam às quatro que trabalhavam no canal 10. Realizada pela atriz Floriza Rossi, as 

escolhidas eram todas estudantes do “curso secundário” e já possuíam emprego de vendedora, 

secretária ou recepcionista.  

                                                 
26 No dia 9 de abril de 1964, foi anunciado em plenária do congresso nacional que estariam, pelo prazo de dez 
anos, suspensos os direitos políticos e cassado o mandato de Moysés Santiago Pimentel (PTB-CE) 
(http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/publicacoes/html/pdf/construcao4.pdf). 
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 A diretoria da então Rádio Televisão Fortaleza S/A contava em 1971 com Edson 

Queiroz na presidência, José de Paula Barbosa como diretor-gerente, José de Arimatéia dos 

Santos como diretor-secretário, Astrolábio Queiroz Filho como diretor-comercial. Na 

fundação da empresa, em junho de 1965, o número de acionistas chegou a dezoito. 

No dia 8 de janeiro, a coluna “Ondas e Canais”, do jornal O Povo, seção voltada para 

assuntos relacionados às mídias eletrônicas, traria uma entrevista com Astrolábio Queiroz 

Filho. Ao ser questionado, disse que entre as novidades do canal estaria o oferecimento 

gratuito de 50 minutos, de segunda a sexta, de programação educativa ao governo brasileiro, 

sendo a primeira emissora comercial a fazer isso. Na mesma entrevista aproveitou para 

pressionar o governo estadual pela concessão de utilização da infra-estrutura de repetidoras já 

existente, para contribuir de alguma forma para a implementação da nova emissora, o que 

ainda não haveria ocorrido. Esse fato demonstra a disposição da TV ao alinhamento político 

acima mencionado por Capparelli, a espera de “favores” do Estado, ao mesmo tempo em que 

apresenta um conflito entre interesses políticos e econômicos na relação da emissora com 

este. 

 Ainda na coluna “Ondas e Canais” trata-se como bem-vinda a chegada da nova TV, 

alegando que o canal 2 vinha repetindo muito os teipes e apresentava grande quantidade de 

anúncios. As expectativas geraram uma certa decepção na própria coluna, quando foi 

anunciada a programação da TV Verdes Mares, na qual encontravam-se programas já 

transmitidos pela TV Ceará, como o “Moacir Franco Show” e “Família Trapo”, produzidos 

no Sudeste. Enquanto isso, as lojas da Ceará Gás Butano vendiam televisores Philco, 

fomentando a ampliação do número de receptores e, conseqüentemente, da audiência. 

Preocupado com a concorrência, antes mesmo do dia 31 de janeiro de 1970, o canal 2 estendia 

sua programação, que passou a ter início mais cedo. 

 A programação anunciada pela TV Verdes Mares para a primeira semana baseava-se 

em filmes, desenhos animados e séries estrangeiras, produção do sudeste do país, telejornais, 

comentários esportivos e políticos. Em 1974 torna-se “afiliada” da Rede Globo. 

  

2.2.4 Modernizando e segmentando os setores 

 

A primeira FM do Ceará, a FM 93 foi criada em 1975 pelo Grupo Edson Queiroz. 

Mais do que na Rádio Verdes Mares, a nova emissora iria investir em um perfil musical 

voltado para o público jovem. Seu equipamento RCA com transmissor de 30 kW de potência 

efetiva irradiada operava a nova programação. A investida no mercado de rádio por parte do 
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Sistema Verdes Mares vai extrapolar os limites do estado adquirindo as rádios Recife FM e 

Tamandaré AM, em Pernambuco, Palmares AM, em Alagoas, Tamoio AM, no Rio de Janeiro 

(pertenceu aos Diários e Emissoras Associados e hoje se encontra arrendada para uma igreja 

evangélica). Dessas, o Sistema Verdes Mares permanece ainda responsável pela programação 

apenas das FM’s. 

 A influência dos negócios do Grupo Edson Queiroz na formação da consciência 

cearense não se limitaria aos meios de comunicação. Em 1973 tiveram início as aulas da 

primeira turma da Universidade de Fortaleza (Unifor), propriedade do empresário. Sob a 

tutela da Fundação Edson Queiroz, entidade criada unicamente para amparar a instituição de 

ensino superior privado, única universidade particular no Ceará até os dias de hoje, a Unifor 

ofereceria em seu primeiro ano 17 cursos para 1.270 estudantes. Edson Queiroz demonstrava 

ter uma atenção especial pela universidade, a qual visava “elevar o nível cultural e 

educacional” nas áreas em que executasse suas atividades” (HUMBERG, 1986, p. 112). 

 O jornal Diário do Nordeste foi lançado em 19 de dezembro de 1981, com a pretensão 

de ser um jornal moderno. Uma equipe de oitenta jornalistas garantia a produção do conteúdo 

que iria às ruas. Terceiro lugar, em pouco tempo atingiu a primeira posição na concorrência 

do Ceará. Previsto para atingir no final de 1982 e 1983 as marcas de três mil e sete ou oito mil 

assinantes respectivamente, superou as expectativas chegando a sete mil e quinze mil nesses 

anos. Em 1984 possuía uma tiragem média durante a semana de 24 a 25 mil exemplares 

(HUMBERG, 1986, p. 152). Apresentou no seu primeiro editorial intitulado “Compromisso 

de luta” a imagem que deveria construir junto aos leitores:  

O “Diário do Nordeste”, que hoje sai a lume, representa uma mensagem de 
confiança na potencialidade de nossa região e o compromisso de lutar para 
que os problemas nacionais tenham soluções compatíveis com os interesses 
da comunidade. Procuramos montar um jornal moderno, provido de 
maquinaria do mais alto padrão, com instalações funcionais, serviços 
radiotelegráficos e de radiofotos que transmitem a notícia no momento 
oportuno, para que os leitores tenham um noticiário capaz de retratar 
diariamente o panorama nacional e internacional. [...]  O “Diário do 
Nordeste” será um defensor extrênuo [sic] da economia de mercado, pela 
convicção de que o capitalismo impregnado de justiça social é o único 
sistema sob o qual há lugar para que cada um utilize suas aptidões, a fim de 
atingir uma posição de relevo no corpo social (Diário do Nordeste, 19 de 
dezembro, 1981)  
 

 

 A preocupação se voltava para padrões de qualidade modernos, com a valorização do 

regional e com uma perspectiva de desenvolvimento, tudo isso associado à idéia de que o 

veículo deveria servir ao desenvolvimento de um capitalismo humanizado (deixando de lado 
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o fato de que a própria expressão capitalismo expressa a supremacia do “capital” sobre o 

“social”). Vinte cinco anos depois de seu lançamento, seria realizado um grande investimento 

modernizador em que seria contratado Chico Amaral para definir o novo projeto visual e se 

adquiriria um parque gráfico mais eficiente, subindo o número de exemplares impressos de 20 

mil para 35 mil por hora. 

 A primeira edição extra do Diário do Nordeste anunciava a morte de Edson Queiroz, 

seu proprietário. O desastre de avião da Vasp ocorrido no dia 8 de junho de 1982, no 

município de Pacatuba-CE, levaria a morte, entre outras pessoas, 21 empresários cearenses. 

 A morte do dono fez com que seus filhos realizassem uma rápida reformulação nas 

estruturas de direção das empresas e nos organogramas do Grupo. Os objetivos seriam 

“manter o estilo de Edson Queiroz”, preocupado com saúde financeira representada pela 

liquidez, qualidade dos produtos, produtividade e rentabilidade (HUMBERG, 1986, p. 151). 

Seria em 1984, o 55º maior grupo privado do Brasil de acordo com Balanço Anual da Gazeta 

Mercantil. 

 Na década de 1990 o Sistema Verdes Mares iria tentar duas incursões sobre os estratos 

mais baixos do mercado. O Jornal da Rua e a TV Diário, veículos criados em 1998. O 

impresso anunciava: “Do Caça e Pesca ao Araturi, só não lê quem já morreu. E, se morreu, 

aparece no Jornal da Rua”. O Canal 22 de Fortaleza traz no seu sítio eletrônico o seguinte: “A 

TV foi lançada para mostrar o Nordeste com uma linguagem coloquial e um pouco distante 

dos ditames formais e pré-estabelecidos de outras emissoras; uma linguagem inovadora e 

diferente e que traduzisse a cultura e as necessidades do povo nordestino”. Francisco Bilas27, 

executivo do Sistema Verdes Mares que concebeu o Jornal da Rua, diz que estabeleceu um 

perfil e uma linguagem para o jornal em que se “o que pudesse sair no Jornal da Rua pudesse 

sair no Diário, estava errado” (BILAS, 2008). A nova emissora constitui sua grade com 

programas de auditório, policiais, humorísticos, esporte, colunismo social, comentário político 

e telejornalismo. 

 O segundo canal de televisão do Sistema Verdes Mares em Fortaleza faz com que este 

cresça nesse mercado com certa independência da Rede Globo, à qual sua principal emissora 

de TV está atrelada. Em março de 2001, potencializou seu alcance entrando no cenário 

nacional via satélite, atingindo mesmo alguns países da América do Sul. A partir de então 

amplia sua difusão formando rede com estados como Rondônia, Maranhão e Acre. 

                                                 
27 O entrevistado Francisco Bilas foi diretor-editor do Diário do Nordeste em seus primeiros 22 anos. 
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Além desses veículos de comunicação, o Sistema Verdes Mares possui ainda um 

portal eletrônico subordinado ao endereço virtual Globo.com. O Portal Verdes Mares se 

propõe a ser antes de tudo um veículo jornalístico. A partir dele é possível se linkar aos 

demais veículos do grupo tendo acesso à parte de seu conteúdo e demais informações. 

Dividindo um espaço comum com as outras empresas de comunicação do sistema, possui uma 

equipe pequena que produz pouco, alimentando-se basicamente do material do jornal, do 

rádio, da TV e de agências de notícias. 

 

 

2.3 Mentalidade em transição 

 

 O Sistema Verdes Mares e as demais empresas do Grupo Edson Queiroz são 

apresentados como fruto da ousadia de seu proprietário. Intuições, grandes idéias e coragem 

são algumas das marcas desses passos. Em outras palavras, a personificação do capital 

identificada com um padrão de administração empresarial denominado pela sociologia da 

indústria como “tradicional”, em que a ação social de tipo “carismática” weberiana se 

sobrepõe às demais.  

Na área de comunicação, como já nos referimos anteriormente, o ímpeto comercial de 

Edson Queiroz convergiu com a orientação definida pela linha político-ideológica do regime 

autoritário, que propiciou o ajustamento do Brasil às necessidades da consolidação do 

capitalismo tardio no país. Entretanto, após a morte de Edson Queiroz, em 1982, já havia se 

consolidado o que até pouco tempo antes eram apenas os primeiros passos na construção de 

um novo padrão de acumulação capitalista, exigindo adaptações na própria forma dos 

empresários atuarem no mercado e gerenciarem sua empresa. 

 A bibliografia que estuda a modernização da burguesia cearense enfoca, de uma forma 

geral, mais especificamente o aspecto político do processo. Os “jovens empresários”, tema 

mais recorrente, são um grupo, em sua maioria filhos de industriais, que se organizou a partir 

do Centro da Indústria Cearense (CIC) e dirigiu politicamente a virada “moderna” no Estado e 

na economia do Ceará. O marco desse movimento é a vitória de Tasso Jereissati, ex-

presidente do CIC, nas eleições para o governo cearense em 1986. 

Parente considera que a ascensão política da burguesia cearense, com um projeto de 

classe, não pode ser encarada isoladamente, mas ser considerada como parte de uma 

“articulação em processo em todo o Brasil”.  Na década de 1980 uma fração de classe se 

reorganizou, após perceber que a “burguesia estatal”, instalada no interior da elite 
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governamental, possuía vias de acesso ao poder que garantiam prioridade aos seus interesses 

(PARENTE, 1989/1990, p. 234-235). O autor defende ainda que “o CIC estimulou o 

empresariado para o debate, transformou-o em classe para-si” (PARENTE, 1989/1990, p. 

256). O grupo defenderia um “capitalismo moderno” associado a um “discurso social-

democrático”, em detrimento do “Ceará dos Coronéis” (PARENTE, 2004), aspecto de uma 

fase anterior analisado em outro dos trabalhos do autor. Característica dessa nova burguesia, 

que desafiou as lideranças políticas dentro e fora da própria classe, seria sua mentalidade mais 

conformada aos imperativos tecno-burocráticos condizentes com um capitalismo integrado 

globalmente. 

 Anteriormente a isso, durante a inauguração da TV Verdes Mares em 1970, Edson 

Queiroz declarou seu “ardente desejo” de projetar o Ceará e o Nordeste e anunciou os 

objetivos da emissora de auxiliar o progresso da indústria, do comércio e da agricultura, 

ajudando a iniciativa privada e a administração pública. Da mesma forma, no editorial de 

lançamento do Diário do Nordeste vimos o posicionamento do veículo tornado público a 

favor do capitalismo como sistema de organização social. Embora não fosse um “político”, se 

considerava um militante do desenvolvimento econômico e do capitalismo. A aquisição de 

veículos de comunicação por parte do Grupo Edson Queiroz e sua inserção na dinâmica do 

desenvolvimento podem ser entendidas a partir do crescimento das empresas capitalistas 

observado no século XX, que impuseram a burocratização administrativa, o aumento do 

“controle dos meios de difusão da cultura e de comunicação em massa” e a promoção de 

“campanhas que convençam a Nação das vantagens do capitalismo e façam do “homem 

comum” um defensor da democracia e da propriedade privada” (CARDOSO, 1964, p. 149).  

 O Edson Queiroz ousado, tirando proveito das “oportunidades oficiais”, se mescla 

com o homem de empresa, que extrapola o círculo de giz de sua fábrica e volta suas 

preocupações para a sociedade (mesmo que os interesses “da nação” sejam identificados com 

o bom andamento dos negócios). Antes dos “jovens empresários” apresentarem seu projeto de 

classe para o desenvolvimento, Edson Queiroz já se apresentava na linha de frente, 

enfatizando em seu discurso que seus veículos estariam a serviço do desenvolvimento do 

capitalismo no Ceará e no Nordeste. O momento de transição para a modernidade exigia seus 

líderes carismáticos. 

A tese de que os empresários estiveram na vanguarda do processo que rompeu com a 

tradição no Ceará é defendida por Martin (1993), contrariando a literatura especializada que 

aponta a burguesia brasileira como incapaz de impor o seu projeto de classe à sociedade 

(FIORI, 2003). No entanto, nossa análise se complica por Edson Queiroz ser considerado da 
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geração anterior à dos jovens empresários (tendo falecido antes da ascensão desses ao poder) 

e por que o campo de atuação de seus negócios é permeado por concessões para a exploração 

dos recursos da União. O papel estratégico desses produtos (recursos minerais e bens 

simbólicos) fariam supor que o Grupo se aproximaria de uma relativa “dependência” do 

Estado, conseqüentemente do tipo já referido como burguesia estatal. Todavia, aparentemente 

o tamanho das empresas, sua organização centralizada, sua influência na opinião pública e sua 

inserção no quadro concorrencial contemporâneo empurraram sua ação no sentido de um 

perfil menos patrimonialista, mais pautado pela racionalidade capitalista.  A preocupação do 

empresário em fundar uma universidade, a Unifor, reforça essa imagem de alguém com uma 

preocupação mais conjunta das diversas dimensões da realidade social. Seus discursos 

referem-se à instituição como espaço de formação de quadros técnicos para a indústria e de 

“elevação de nível cultural” (embora não nos furtemos de perceber seu interesse em captar 

dividendos na atuação do mercado do ensino, além do valor simbólico de se gerenciar uma 

universidade). 

 O processo de integração de um mercado nacional que fomentou a consolidação da 

indústria cultural brasileira demandava o auxílio desta na realização do seu projeto. Para isso, 

foi preciso costurar entre regime autoritário e empresários de comunicação um sistema que 

garantisse o seu bom andamento. Em alguns momentos esse acordo é mais explícito, como na 

ligação do IPES com a Editora Globo, por exemplo (DREIFUSS, 1981, p. 638). Em outros, é 

preciso desvelar o significado do beneficiamento de alguns e de algumas práticas, em 

detrimento de outros. 

 A ação empresarial de Edson Queiroz que lhe propiciou o crescimento do Grupo, 

pautada em uma padronização moderna de seu equipamento produtivo, distanciada dos 

grupos derrotados com a ascensão dos militares ao governo, permitiu sua passagem no filtro 

ideológico construído via poder Executivo Federal. A concessão de canais de rádio e televisão 

foi, como se sabe, até a formulação da Constituição de 1988 decisão exclusiva do presidente 

da república. Jango, “presenteando” um aliado político, o empresário Moysés Pimentel, com 

uma concessão para explorar o canal 10, estaria reforçando a influência de seu ideário na 

política cearense. Não é defendida aqui a idéia de que nessa época somente se faziam 

concessões aos correligionários. Entretanto, existia um jogo de interesses entre 

concessionários e políticos que é reconhecido por pesquisadores e profissionais da área. Sobre 

esta relação fisiológica, Walter Clark (1991, p. 127), um dos ex-funcionários do primeiro 

escalão das Organizações Globo nos diz:  

  



 
 
 

59

Novamente era um ano eleitoral [1962] e o Simonsen precisava da TV para 
fazer o lobby dos amigos. Isso, aliás, era algo que todo empresário de 
televisão fazia. Primeiro, porque não havia qualquer regulamentação sobre 
propaganda eleitoral na TV, e era possível pôr os amigos no ar por quanto 
tempo se quisesse. Depois, porque a propaganda eleitoral era paga, e as 
emissoras faturavam os tubos nas campanhas eleitorais. Era um casamento 
perfeito de interesses, que fazia as estações de TV desejarem demais as 
eleições e não exatamente por suas arraigadas convicções democráticas. 

 

 O fato de Edson Queiroz não se vincular diretamente a um partido político não o 

isentou de ser incorporado a um projeto nacional em andamento. Pelo contrário, justamente 

esta falta de vínculo associada ao seu posicionamento público de militância em favor do 

desenvolvimento econômico faziam do empresário um aliado em potencial do projeto dos 

militares no Ceará.  Ortiz (2001, p. 114) aponta o processo de conformação ideológica como 

uma “censura positiva”. 

...é necessário entender que a censura possui duas faces: uma repressiva, 
outra disciplinadora. A primeira diz não, é puramente negativa; a outra é 
mais complexa, afirma e incentiva um determinado tipo de orientação. 
Durante o período 1964-1980, a censura não se define exclusivamente pelo 
veto a todo e qualquer produto cultural; ela age como repressão seletiva que 
impossibilita a emergência de um determinado pensamento ou obra 
artística. 

 

 Acrescenta-se que a Ditadura vai perceber e explorar bem esta relação entre poder e 

cultura: “reconhece-se, portanto, que a cultura envolve uma relação de poder, que pode ser 

maléfico quando nas mãos de dissidentes, mas benéfico quando circunscrito ao poder 

autoritário” e “reconhece-se ainda a importância dos meios de comunicação de massa, sua 

capacidade de difundir idéias, de se comunicar diretamente com as massas, e, sobretudo, a 

possibilidade que têm em criar estados emocionais coletivos” (ORTIZ, 2001, p. 116). 

Identificam a atividade positiva da indústria cultural de mobilizar (para o consumo) e a 

negativa de desmobilizar (para a política). 

 Expressa-se aí o reconhecimento, por parte do setor que monopoliza o poder estatal no 

momento da Ditadura Militar, da força dos veículos de comunicação como instrumentos 

importantes para a execução do seu projeto cultural, que significativamente Ortiz e outros vão 

chamar de “Ideologia da Segurança Nacional”. Segundo Capparelli (1989, p. 16),  

o novo papel do rádio, da televisão e da imprensa pode ser compreendido ao 
se examinar o conceito de guerra interna, em sua variante guerra 
psicológica, situação na qual os governos militares passam a considerar os 
meios de comunicação como arma poderosa empregada na batalha da 
opinião pública. 
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 A disponibilidade do Grupo Edson Queiroz em se associar ao projeto sócio-político 

representado pela Ditadura em troca do favorecimento fica patente na entrevista já citada aqui 

com Astrolábio Queiroz Filho. No entanto, o empresário não representou um bastião da 

Ditadura Militar no estado. Longe disso, apenas encampava um papel político-econômico que 

o governo federal precisava para levar a frente seu projeto de desenvolvimento conservador 

no estado. 

 Apesar da troca de favores entre a ditadura e aqueles que passaram pelo seu “filtro 

ideológico”, podemos ver nesse caso que estamos longe da idéia de um “coronel eletrônico”.  

Não parece adequado falar de uma personalização do poder, de tradição, da transfiguração da 

antiga figura do coronel.  

É comum a referência aos monopólios de mídia como propriedades privadas, 

concessões ou serviços utilizados politicamente para benefício de uma elite específica; de 

favorecimento de interesses particulares pelo poder público. No entanto, o perfil dos “donos 

da mídia” não se aproxima do que tradicionalmente se configurou como “coronel”. Essa 

figura histórica está em descompasso com o que se tem hoje na liderança dos grupos de 

mídia.  

 Santos (2005, p. 78) diz que a configuração política brasileira  

tem vital importância no cenário das comunicações dada a posição 
estratégica da televisão aberta como principal meio de informação do país e 
por ser um meio de recepção gratuita. Através dela os antigos coronéis 
políticos transformaram-se em coronéis eletrônicos, que, em lugar da 
propriedade rural, usam agora a propriedade de estações geradoras e 
retransmissoras como forma de extensão dos seus poderes. 
 

Para a autora, coronelismo eletrônico “inclui a relação de clientelismo político entre os 

detentores do poder público e os proprietários de canais de televisão” (SANTOS, 2005, p. 80), 

dessa forma, “a parceria entre as redes de comunicações nacionais e os chefes políticos locais 

torna possível uma concentração casada de audiência e de influência política da qual o poder 

público não pode prescindir” (SANTOS, 2005, p. 84). 

 No entanto, o “coronel” descrito por Leal (1975, p. 23) é uma figura que somente com 

muito esforço se identifica com os empresários das comunicações no Brasil.  Personagem 

marcante da primeira república brasileira, os “coronéis” eram chefes políticos municipais, 

grandes proprietários de terra e detentores de um grande poder sobre um número considerável 

de eleitores, garantido a partir do seu prestígio, de relações clientelistas e de violência. 

Embora seja possível identificar casos em que lideranças regionais sejam proprietárias de 
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meios de comunicação (Sarney no Maranhão, Magalhães na Bahia)28, ainda não se 

demonstrou o grau de poder que esses veículos exercem sobre o posicionamento político e a 

vida de um eleitorado. Da mesma forma, o poder exercido pela indústria cultural dificilmente 

pode ser atribuído ao clientelismo entre o público e a mídia.  

 Leal (1975, p. 42) chega mesmo a dizer que o desenvolvimento dos meios de 

comunicação é fator contrário ao poder personalista dos “coronéis”: “Mas essa ausência do 

poder público, que tem como conseqüência necessária a efetiva atuação do poder privado, 

está agora muito reduzida com os novos meios de transporte e comunicação, que se vão 

generalizando”. Contribuiria assim para uma postura “coronelista” o isolamento, tão contrário 

à característica inerente à indústria cultural: a integração (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

A passagem de uma fase de “jornalismo político” para a da consolidação de uma indústria 

cultural pode ter deixado escaparem usos em que o personalismo dos proprietários tenha se 

sobreposto à estandardização característica da produção de mercadorias culturais. No entanto, 

a modernização das telecomunicações no Brasil, assim como a incorporação de padrões 

tecnoestéticos de produção, aproxima os empresários de mídia de outra figura, que não a dos 

coronéis. 

Embora houvesse convergência entre os interesses do capital e as atividades dos 

militares num primeiro momento, o que justifica o financiamento do IPES pela iniciativa 

privada, a excessiva intervenção estatal se apresenta como um problema posterior aos setores 

mais modernizados do capitalismo, assim como para a indústria cultural consolidada. 

“Baseada na idéia de venda e de eficiência, a ideologia dos dirigentes da indústria cultural 

tende a afastar qualquer problemática que interfira na racionalidade da empresa” (ORTIZ, 

2001, p. 152). 

 A Ditadura Militar e seus objetivos político-econômicos não devem ser considerados 

os responsáveis por toda transformação pela qual o país passou nessa fase. O 

desenvolvimento do setor de comunicação aconteceu em basicamente toda a América Latina, 

sobretudo entre 1965 e 1975 (CAPPARELLI, 1989, p. 15). Embora grande parte dos casos 

tenha ocorrido em contexto autoritário, outros fatores podem ser considerados: a própria 

dinamização crescente dos mercados desses países e a aquisição de equipamentos obsoletos 

do qual se livravam os países do centro do capitalismo em seu processo de atualização 

tecnológica (CAPPARELLI, 1989, p. 19). 

                                                 
28 Talvez o caso de coronelismo eletrônico possa ser aplicado a casos de rádios em localidades fora do perímetro 
das grandes concentrações urbanas, mas não parece adequado para se referir a verdadeiros empreendimentos 
econômicos. 
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 Com o estabelecimento de uma cultura de consumo no Brasil, surgiram novas 

demandas por parte do capital, que vão prescindir da ideologia da Segurança Nacional, agora 

inadequada para o funcionamento de um sistema que tem na eficiência e racionalidade seus 

pilares de legitimação ideológica. As mercadorias culturais vão ser operadas, mais do que 

nunca, “segundo o princípio de sua comercialização e não segundo seu próprio conteúdo e sua 

figuração adequada” (ADORNO, 1975, p. 288). A organização centralizada e em rede das 

comunicações no Brasil, que no primeiro momento é mais facilmente identificada com a 

Ditadura, se torna cada vez mais onipresente e autônoma em relação aos governos (embora a 

regulamentação seja possível, mas quase inexistente).  

Em sua tentativa de analisar a emergência da indústria cultural brasileira, Ortiz (2001) 

afirma que a mudança na concepção de atividade gerencial por que passou o Brasil em seu 

processo de modernização envolveu também a indústria cultural, saindo de cena os “capitães 

de indústria” e dando lugar aos managers. “Nos anos 1960 e 1970, os grandes 

empreendedores do setor cultural são outros. Homens que administram conglomerados 

englobando diversos setores empresariais, desde a área da indústria cultural à indústria 

propriamente dita” (ORTIZ, 2001, p. 134). É o caso de Edson Queiroz, empresário que vem 

de outro setor e que já começa a construir um conglomerado. A transição entre os dois tipos 

empresariais não acontece de forma linear e definitiva. Pelo contrário, em grande número dos 

casos os empresários de mídia conservam traços atribuídos ao perfil “tradicional” de 

empreendedor, como a participação da família nos negócios, a intervenção direta em assuntos 

gerenciais, por exemplo. 

 Apesar da sua participação direta nos negócios, Edson Queiroz sempre esteve 

acompanhado de um staff, como foi possível perceber no histórico registrado em ata de suas 

empresas de comunicação. José de Paula Barbosa, José de Arimatéia dos Santos, Astrolábio 

Queiroz Filho são presença constante na composição da diretoria dos empreendimentos, 

algumas vezes não constando a presença de seu acionista majoritário, Edson Queiroz. 

Todavia, como “braços-direitos” não eram exatamente o perfil dos técnicos executivos que se 

tem hoje. Com a passagem do controle para a família, os mesmos continuaram dando suporte. 

No momento em que a Ditadura Militar se tornou dispensável ao prosseguimento do 

projeto capitalista brasileiro, em que a mercadoria conseguiu omitir sua face política, o 

Sistema Verdes Mares perde seu capitão. A gestão do Grupo Edson Queiroz passa então aos 

seus herdeiros. 

 Cardoso (1964, p. 95) afirma no seu estudo que na década de 1960: 
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O padrão mais difundido de direção dos empreendimentos industriais no 
Brasil continua a basear-se na autoridade obtida pelo controle da 
propriedade [...]. Como a propriedade das empresas se restringe, em geral, 
aos grupos familiares, o padrão de controle dos empreendimentos implica 
na intromissão dos proprietários em decisões que ultrapassam o limite 
natural de ingerência dos acionistas nas empresas dos países desenvolvidos. 
 
 

 Sobre isso o diretor-geral de programação do Sistema Verdes Mares afirma o seguinte: 

“aqui nós trabalhamos dando satisfação às superintendências. E por parte das 

superintendências há reunião com o diretor controler do Grupo. É o acompanhamento que 

qualquer empresa tem que fazer. Mas não é para interferir no negócio, é para acompanhar e ir 

aprimorando sempre” (NORÕES, 2008). Mesmo com a burocratização das empresas e o 

aumento do poder de controle por parte de executivos e sua perda relativa por parte dos 

proprietários, “a estrutura hierárquica da empresa está marcada pelo caráter sagrado do chefe” 

(TRAGTENBERG, 2005, p. 25). O chefe deve ser o exemplo, o que explica de certa forma a 

manutenção da imagem do fundador mesmo após a sua morte. Todavia o que está por trás 

disso é o aumento do poder burocrático dos executivos em que “administração ainda é 

sinônimo de “capital” personificado. Portanto, a relação entre administração e operário na 

empresa capitalista nada mais é do que uma transfiguração da relação capital e trabalho” 

(TRAGTENBERG, 2005, p. 36). 

O modelo de propriedade vai se mostrar decisivo no cenário cearense para a 

constituição do perfil da burguesia local. 

Dado o caráter recente da indústria local, a maioria das empresas que atuam 
no setor podem ser consideradas como novas unidades que, embora tenham 
iniciado um processo interno de sucessão da primeira para a segunda 
geração, permanecem sendo controladas por seus fundadores e 
proprietários, guardando, dessa forma, o modelo tradicional das empresas 
familiares (SAMPAIO FILHO, 1985, p. 44) 

 

 Temos aí uma aparente contradição. Enquanto a propriedade permanece dentro dos 

limites do “tradicional”, do familiar, a própria sucessão de gerações já funciona como um 

mecanismo de modernização. Diferente dos fundadores, muitos deles com origens humildes, a 

segunda geração já foi forjada dentro do modelo burocrático característico da nova fase do 

capitalismo. Mesmo como membros da família, os novos proprietários já são especialistas, 

preparados desde cedo para administrarem os negócios, passando por centros de formação 

especializados, o que vai marcar a racionalidade emergente. No entanto, algumas 

características permanecem. 
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 Como vimos, a participação do pai de Edson Queiroz nos negócios acompanhou parte 

da trajetória do empresário. A tendência do grupo foi reduzir ao máximo o número de 

associados a membros da família. Na ata da 60ª. assembléia geral ordinária e 59ª assembléia 

geral extraordinária da Queiroz Comércio e Participações S/A, que funciona como uma das 

holdings do Grupo, publicada no Diário Oficial do Estado de 2 de julho de 2007, consta que, 

comparecida a “totalidade do capital social”, foi eleito por unanimidade o conselho de 

administração formado por  

a) Conselheira Presidente - YOLANDA VIDAL QUEIROZ, brasileira, 
viúva, comerciante; 
b) Conselheiro - AIRTON JOSÉ VIDAL QUEIROZ, brasileiro, casado, 
industrial; 
c) Conselheiro - EDSON QUEIROZ FILHO, brasileiro, casado, industrial; 
d) Conselheira - RENATA QUEIROZ JEREISSATI, brasileira, casada, 
administradora de empresas;  
e) Conselheira - LENISE QUEIROZ ROCHA, brasileira, casada, 
economista; 
f) Conselheira - PAULA QUEIROZ FROTA, brasileira, casada, advogada; 
g) Conselheiro – IGOR QUEIROZ BARROSO, brasileiro, casado, 
administrador de empresas.29

 
 Assinam o documento:  

Yolanda Vidal Queiroz, Airton José Vidal Queiroz, Edson Queiroz Filho, 
Renata Queiroz Jereissati, Lenise Queiroz Rocha, Paula Queiroz Frota, Igor 
Queiroz Barroso, Nacional Investimentos e Participações Ltda - Yolanda 
Vidal Queiroz - Diretora Presidente, Televisão Verdes Mares Ltda - 
Yolanda Vidal Queiroz - Diretora Presidente. 

 
 Percebe-se a total concentração da propriedade nas mãos da família, o que para 

Cardoso (1964, p. 95) se apresenta como obstáculo para que a empresa se conforme aos 

padrões de racionalização e de expansão dos empreendimentos.  

Assim, por exemplo, a prática normal de controle familiar das empresas no 
Brasil exclui, em regra, a delegação de autoridade para pessoas de fora do 
círculo familiar, o que impede a diferenciação burocrática da administração 
e o aproveitamento de técnicos e especialistas. Em geral, não apenas a 
administração faz-se através de membros da família proprietária, como a 
maior soma de autoridade é exercida unipessoalmente pelo “patriarca” 
chefe da família. 
 

 Essa necessidade de manter os negócios “sob o olhar” da família vai além da presença 

do patriarca. O Grupo recorre constantemente à imagem do seu fundador, do mito da 

fundação, referindo-se sempre ao seu pioneirismo e sua visão. Entretanto, após sua morte o 

sujeito que imprime a orientação aos negócios apresenta-se como a própria instituição. O 

discurso leva a crer que houve um indivíduo, lá nos idos anos 1950 e 1960, porém não há 

                                                 
29 Essa composição se repete com pouca variação nas diversas empresas. 
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mais. O sítio eletrônico do Grupo, significativamente, na seção “institucional” dedica uma 

subsessão ao antigo dirigente e nenhuma aos atuais. 

 Embora Cardoso já criticasse a estrutura das empresas clânicas na década de 1960, boa 

parte do mercado de comunicação no Brasil e no mundo mantém o padrão de propriedade 

familiar. O avanço da burocratização na fase tardia do monopolismo significou 

reestruturações significativas na organização racional da produção, o que possibilitou o 

estabelecimento da indústria cultural. No entanto, formas consideradas arcaicas de 

propriedade resistem às investidas do capital que após aprofundar a impessoalidade do 

trabalho supostamente faria o mesmo na composição da propriedade. No regime de 

acumulação flexível, a classe dominante resiste a flexibilizar o seu privilégio de classe no 

campo da comunicação. 

 No entanto, esse “atraso” precisa ser observado com mais cuidado. Sampaio Filho 

(1985, p. 44) afirma que “um dos principais obstáculos que dificulta o poder de pressão dos 

industriais, enquanto classe, refere-se às divergências ideológicas entre os dois maiores 

grupos que a compõem, no caso, os “velhos” empresários representantes da primeira geração, 

que iniciaram suas atividades no comércio ou na exploração da terra, e os “jovens” 

empresários, cuja grande maioria é formada por herdeiros do primeiro grupo”. E é justamente 

esse setor juvenil, organizado no Centro Industrial do Ceará (CIC) a partir de 1978, com a 

participação de Edson Queiroz Filho (diretoria), Airton José Vidal Queiroz (vice-presidência) 

e Tasso Jereissati (diretoria), que executou um projeto de modernização do estado do Ceará a 

partir de sua chegada ao governo em 1986, ao melhor estilo homem de empresa.  

 Os Queiroz, embora tenham participado da direção do CIC no primeiro momento, não 

desempenharam um papel politicamente importante no desdobramento das atividades da 

entidade que culminaram com a chegada de seu cunhado, Tasso Jereissati, ao governo do 

Ceará. O governador permaneceu separado política, pessoal e economicamente do Grupo 

Edson Queiroz. Possui seus próprios meios de comunicação, concorrentes do Sistema Verdes 

Mares. 

 Quando na década de 1990, Edson Queiroz Filho ocupou uma cadeira na Câmara 

Federal, única incursão de um acionista do Sistema Verdes Mares na política (pois sua 

tentativa de se candidatar a prefeito de Fortaleza foi barrada pela justiça por ser parente do 

governador com mandato em vigência), esteve lá defendendo os interesses do pequeno e 

médio empresário, homenageando a Rede Globo, propondo “correções” na lei de concessões 

de emissoras de TV e rádio, defendendo a “regulamentação” das rádios comunitárias. 

Concluídos dois anos, abandonou a vaga alegando problemas de saúde e não retornou mais. 
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De lá para cá, o CIC perdeu sua representatividade, embora a atuação política dos destaques 

daquela geração de “jovens empresários” não tenha se eclipsado. 

 O audaz e o político submergiram no Sistema Verdes Mares, a não ser pela opção de 

criar o Jornal da Rua e a TV Diário, sendo que apenas o segundo vingou. A instituição se 

sobrepôs à imagem de seus comandantes, apontando para a despersonalização do controle, 

embora a propriedade se mantenha ainda nos limites da consangüinidade. 
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Capítulo 3  

Indústria cultural: natureza, ideologia e estrutura 
 

3.1 Racionalização e consumo 

 

 

 A segunda metade do século XX viu se acelerar um processo de integração mundial 

econômico-cultural no qual os meios de comunicação desempenharam um papel estratégico. 

A internacionalização do capital nesse setor, assim como a emergência de novos valores e 

hábitos, para os quais o american way of life se tornou a mais importante referência, são duas 

dimensões desse processo que se entrelaçam com a dinâmica de desenvolvimento capitalista 

daquele momento. Ao mesmo tempo, os mercados internos de bens culturais de países 

dependentes se desenvolveram, articulando-se com o que acontecia no plano internacional. As 

distribuidoras de filmes e a formação das redes nacionais de televisão são talvez algumas das 

expressões mais explícitas desse caráter interdependente da nova economia. No entanto, a 

economia brasileira, que se viu impelida em um primeiro momento a responder aos anseios 

das elites por novidades vindas dos centros capitalistas e à dinâmica de um mercado mundial 

que se integrava cada vez mais, viu a consolidação de mercados internos, dentre os quais nos 

interessam os que dizem respeito aos bens culturais.  

 Se o primeiro momento da industrialização nordestina poderia ser considerado período 

de articulação do Nordeste com o resto do país, pois havia uma prevalência de relações 

comerciais de excedentes exportáveis e uma competição inter-regional, a implantação da 

indústria pesada na segunda metade da década de 1950 e de 1960 vai marcar o surgimento de 

um período de integração, caracterizado por uma transferência de capital produtivo extra-

regional para o Nordeste, fortalecendo as relações entre as regiões (GUIMARÃES NETO, 

1984, p. 16). 

 A integração das economias regionais na nova condição, assim como veremos depois 

com a indústria cultural nacional, exigiu o ajustamento das instituições envolvidas por meio, 

sobretudo, da competição, assim como a reprodução em um contexto distinto das “múltiplas 

relações” de produção existentes na região de origem do capital (GUIMARÃES NETO, 1984, 

p. 17). Esses ajustes vão imprimir seu padrão não apenas às instituições diretamente 

vinculadas aos mercados extra-regionais, mas ao mercado de uma forma geral. A 
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concentração de capital e a disputa por espaço no mercado, integrando os mercados regionais, 

impuseram um ritmo vertiginoso à industrialização do Nordeste. 

Sem embargo de sua pobreza o Nordeste instalou-se na civilização do 
automóvel à qual corresponde um estilo de urbanização que por si só 
absorve ingente esforço de investimento improdutivo. Como pode uma 
região de baixo nível de renda modernizar-se na escala e com a rapidez do 
ocorrido no Nordeste nos últimos dois decênios [1960 e 1970], sem 
esterilizar em bens duráveis de consumo e seu suporte infra-estrutural 
grande parte dos magros recursos de que dispõe para satisfazer as 
necessidades básicas de seu povo? Ora, a rapidez desse processo de 
modernização não se explica sem ter em conta a integração econômica da 
região com o Centro-Sul do país, que já alcançou um grau de acumulação 
bem mais alto e onde veio a prevalecer um estilo de desenvolvimento 
baseado na concentração de renda e na exacerbação do consumo de bens 
duráveis (FURTADO, 1981, p. 121-122) 
 

 Podemos perceber nesse fenômeno que Furtado identificou se processar no Nordeste 

duas características fundamentais à natureza da indústria cultural: a propensão à integração e 

a ideologia de exaltação do consumo. Entretanto, essa integração se dava de forma desigual 

tanto no que diz respeito à economia de uma forma geral quanto no que é específico da 

produção cultural. Segundo a revista Meio e Mensagem, o número de lares com televisores no 

Nordeste em 1980 correspondia a 14% do total brasileiro, atrás do Sul com 18% e do Sudeste 

com 61% (Anuário de Mídia, 1982/1983, p. 38). A concentração salta aos olhos. 

 O surgimento das redes nacionais de comunicação e o fortalecimento do mercado 

interno nacional de bens de consumo se desenvolveram de maneira orgânica. Considerando, 

no âmbito do capitalismo tardio, que a “competição oligopolista se manifesta nas 

diferenciações de marcas, patentes, embalagens”, ela será “mais eficiente quanto mais 

marcante e maior for a variedade de produtos aos olhos dos consumidores” (ARRUDA, 2004, 

p. 69)30. Nesse sentido, a indústria cultural desempenha um papel fundamental na viabilização 

da competição no capitalismo monopolista, como veículo de propaganda de marcas e 

instituição participante na estruturação dos modelos de comportamento sintonizados com o 

consumo de mercadorias. Seu poder de levar até o consumidor o apelo das marcas é 

indispensável à estratégia dos competidores em mercados oligopolizados. Os meios de 

comunicação contribuem para o processo de mercantilização, assim como são perpassados 

por ele (MOSCO, 1996).   

                                                 
30 Veremos no próximo capítulo que a competição via imagem é predominante em um setor específico da 
competição oligopolista. 
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 No Brasil, a indústria cultural pode ser interpretada nesse mesmo sentido. Capparelli 

encontra na política implementada pelo regime militar no setor da comunicação as seguintes 

razões: 

1. o sistema de comunicações, unindo todo o país, favoreceria as pretensões 
dos militares em seu zelo pela segurança interna; 

2. a infra-estrutura de comunicação daria condições para acelerar o ciclo de 
reprodução, visto que diminuiria o tempo necessário à circulação de 
mercadorias; 

3. a infra-estrutura de comunicações favoreceria a implantação da televisão 
em todo o país. E a televisão teria influência na expansão do mercado de 
produtos culturais do tipo I e II [equipamentos e conteúdos]; 

4. as indústrias culturais acelerariam o ciclo do capital através da 
publicidade e fariam dela uma nova oportunidade de reprodução do 
capital. (1989, p. 22) 

 

 Assim, é possível compreender a ação dos militares associados à setores da burguesia 

de erguer a infra-estrutura tecnológica que possibilitou a integração das cadeias produtivas de 

comunicação no país. A “Ideologia da Segurança Nacional” se aliou ao interesse de promoção 

de novos mercados, assim como à aceleração do ciclo de reprodução do capital, processo que 

representou no plano simbólico uma transformação ideológica significativa, como veremos 

mais à frente. Isso se deu associado ao processo de racionalização das relações sociais 

inerente ao desenvolvimento do capitalismo e que em sua fase tardia vai invadir o âmbito do 

consumo. A publicidade torna-se a expressão mais evidente desse processo.  

Caso uma marca consiga se destacar de forma significativa, a 
competitividade da empresa crescerá no seu bloco monopolístico, e menos 
elástica será a procura de seu produto. Ela está em condições de elevar os 
preços sem obter, como contrapartida, qualquer ônus suplementar. O papel 
determinante da publicidade é o de fixar o consumo numa marca e o de 
tornar menos opaco o mercado (ARRUDA, 2004, p. 69-70) 

 

 O crescimento desse fenômeno no país pode ser observado pelo considerável aumento 

do seu mercado publicitário. O investimento em publicidade no Brasil entre 1971 e 1976 

subiu de 430 milhões de dólares para 1,28 bilhão. A década de 1960 em Fortaleza viu a 

passagem da “corretagem de anúncio” às agências, como expressão do aumento da 

importância do setor e de sua especialização. Embora houvesse algumas pequenas unidades 

locais anteriormente, “só em 1961, chegou a primeira agência de fora, a multinacional Mac 

Cann. Depois vieram a Denison e a Norton” (CARVALHO, 2008, p. 24), o que significou um 

contato direto com a “grande” publicidade já desenvolvida em países com indústria cultural 

consolidada e um impulso dado pelo capital internacional no setor rumo à modernização, 

apesar de que este perdeu espaço posteriormente para o capital nacional. 
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 Diante da necessidade dos capitais se manterem na disputa num quadro de competição 

oligopolística, o processo de racionalização da produção observado na fase competitiva do 

capitalismo se estende à esfera do consumo sob a forma de especialização do setor 

responsável pelas vendas.  Surgem departamentos dentro das empresas ou agências de 

publicidade que passam a aplicar técnicas e conhecimentos modernos de controle da 

demanda. Essas técnicas e agências vão ser transferidas para a periferia do capitalismo junto 

com o avanço do capital em direção aos países que aí se encontram. Lefebvre (1991, p. 68) 

destaca nesse processo de burocratização do consumo a forma concreta com que ele se 

apresenta na vida das pessoas, como organização racional do tempo livre submetida à 

acumulação capitalista. 

Na Europa, depois da guerra, alguns homens dotados e inteligentes [...] 
perceberam a possibilidade de agir sobre o consumo e por meio do 
consumo, ou seja, de organizar e de estruturar a vida cotidiana. [...] O 
cotidiano, no mundo moderno, deixou de ser “sujeito” (rico de 
subjetividade possível) para se tornar “objeto” (objeto da organização 
social). 

 

 O uso de técnicas para a competição oligopolista vai reestruturar de tal forma o 

cotidiano das economias de mercado que Lefebvre (1991, p. 64) vai falar de uma “ideologia 

do consumo” em substituição à “ideologia da produção”.  

Ela [a ideologia do consumo] apagou a imagem do “homem” ativo, 
colocando em seu lugar a imagem do consumidor como razão de felicidade, 
como racionalidade suprema, como identidade do real com o ideal (do “eu” 
ou “sujeito” individual, que vive e que age, com o seu “objeto”). 

 

 Passando da idéia de venda a um público genérico para a venda ao “consumidor”, 

enquanto racionalidade suprema, a soberania deste se apresenta como ideologia. Os 

frankfurtianos se propõem a denunciar esse deslocamento de eixo quando substituem o 

conceito de cultura de massa pelo de indústria cultural. Repetimos aqui a citação já referida 

anteriormente: 

Na medida em que nesse processo a indústria cultural inegavelmente 
especula sobre o estado de consciência e inconsciência de milhões de 
pessoas às quais ela se dirige, as massas não são, então o fator primeiro, 
mas um elemento secundário, um elemento de cálculo; acessório da 
maquinaria. O consumidor não é rei, como a indústria cultural gostaria de 
fazer crer, ele não é o sujeito dessa indústria, mas seu objeto. O termo mass 
media, que se introduziu para designar a indústria cultural, desvia, desde 
logo, a ênfase para aquilo que é inofensivo. [...] As massas não são a 
medida mas a ideologia da indústria cultural, ainda que esta última não 
possa existir sem a elas se adaptar (ADORNO, 1975, p. 288) 
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 É com base nessa ideologia do consumo que ganha sentido a adulação do consumidor 

por parte das mercadorias, que na busca por “atender” a pluralidade de gostos, e assim 

garantir sua fatia de mercado, se fragmenta em diversos “estilos”. Adorno e Lefebvre chegam 

a utilizar a mesma expressão para se referirem ao cotidiano e à massa: a figura do consumidor 

“tornado objeto”. Não se expressa assim a impossibilidade de resistência, mas sim a 

realização de uma racionalidade e uma prática relativamente nova. 

Uma tentativa de sistematizar a relação entre ideologia, Estado e “veículos 

ideológicos” vamos encontrá-la nas análises de Althusser sobre os Aparelhos Ideológicos do 

Estado (AIEs). O autor afirma a necessidade da elaboração de uma teoria do Estado que faça 

a distinção entre três dimensões: o poder de Estado, o aparelho (repressivo) de Estado e os 

Aparelhos Ideológicos de Estado. No entanto, um grupo de mídia como o Sistema Verdes 

Mares, embora possua relações com o Estado, opera numa lógica própria que escapa a esta 

esfera, com uma considerável autonomia, não podendo ser incorporada tão facilmente ao 

mecanismo estatal31. Os primeiros pesquisadores a pensar a Economia Política da 

Comunicação perceberam no marxismo ocidental lacunas em relação ao tratamento dos temas 

referentes à comunicação de massa. Para o canadense Dallas Smythe, “éstos han tratado 

básicamente a los medios como parte de la superestructura ideológica y han ignorado o 

minimizado su integración en la base económica”32 (MURDOCK, 2006, p. 11). E o 

pesquisador inglês acrescenta: 

Smythe no está solo cuando insiste en que los sistemas contemporáneos de 
comunicación de masas deben ser analizados como parte integral de la base 
económica así como de la superestructura. Esto es así evidentemente porque 
las comunicaciones son ahora grandes negocios con compañías de medios 
de comunicación de masas situadas entre las corporaciones más grandes de 
las economías occidentales más importantes33 (MURDOCK, 2006, p. 12). 

 

 Essa dupla natureza dos bens produzidos pela indústria cultural vai demandar uma 

análise que compreenda os desdobramentos que se processam do econômico ao ideológico e 

do ideológico ao econômico. Isso toma contornos peculiares nos países do Cone Sul da 

América Latina, onde a indústria cultural se articulou ao político “em um momento em que os 

                                                 
31 É importante considerar que para Althusser, pensador francês, a referência que lhe influenciava era a Europa, 
que até a década de 1980 permanecia quase totalmente sob o Estado de Bem Estar Social e sob sistemas de 
comunicação estatais.  
32 “estes têm tratado basicamente os meios como parte da superestrutura ideológica e têm ignorado ou 
minimizado sua integração à base econômica.” 
33 “Smythe não está só quando insiste que os sistemas contemporâneos de comunicação de massas devem ser 
analisados como parte integral da base econômica assim como da superestrutura. Isto é assim evidentemente 
porque as comunicações são agora grandes negócios com companhias de meios de comunicação de massas 
situadas entre as maiores corporações das economias ocidentais mais importantes” 
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regimes autoritários aí implantados procuram controlá-las [sic] durante essa crise de 

hegemonia34 e até mesmo servir-se delas, visando um novo consenso” (CAPPARELLI,1989, 

p. 8). Como já vimos, a promoção do desenvolvimento da indústria cultural brasileira dentro 

dos marcos que se deu foi condicionada por projetos de setores sociais que se aliaram para 

garantir o “desenvolvimento conservador”. Unem-se assim desenvolvimento econômico e 

projeto político-ideológico. 

 Nos interessa aqui considerar um aspecto importante apreendido pela a teoria 

althusseriana. Embora haja uma “aparente dispersão” (ALTHUSSER, 1985, p. 69-71) dos 

AIEs  e estes se encontrem “separados” do aparelho (repressivo) de Estado, apresentam um 

funcionamento unificado “através da ideologia” e esta “está de fato sempre unificada, apesar 

de sua diversidade e contradições, sob a ideologia dominante, que é a ideologia da “classe 

dominante” (ALTHUSSER, 1985, p. 71). Não se defende aqui, a partir dessa afirmação, que a 

ideologia seja um sistema fechado, estático e harmônico, com um papel simplesmente 

funcional dentro da sociedade, e sim que esse sistema composto por diversas instituições 

(veículos de comunicação, escolas etc.) se estrutura de uma maneira determinada tendente a 

garantir a hegemonia da ideologia, reprodutora das relações de produção capitalistas. 

 Esta unidade ideológica não se dá por um acordo feito entre chefes de estado 

(ditadores ou democraticamente eleitos), empresários, burgueses ou qualquer grupo de 

indivíduos. Ela é expressão da própria formação social com a qual se inter-relaciona e fruto da 

dinâmica histórica da luta entre as classes por dominação/emancipação. Embora possa haver 

conflitos de interesses entre setores de uma mesma classe, a ideologia da classe dominante no 

capitalismo vai buscar sempre, em última instância, a manutenção da exploração do trabalho e 

da acumulação capitalista. Esta afirmação não exclui a possibilidade de que outras visões de 

mundo sejam veiculadas pelos instrumentos utilizados para a difusão ideológica capitalista. 

No entanto, esta difusão vai encontrar seu limite no risco que as perspectivas representam 

para o sistema, na disputa entre as classes pelos instrumentos de poder. 

 No que se refere à indústria cultural, essa unidade ideológica se reforça apoiada na 

unidade estrutural expressa na formação de um sistema, de redes, na circulação simbólica 

entre veículos, assim como na interdependência de estruturas de padronização, racionalização, 

serialização, reificação, que vão dando o sentido da produção.  

 No caso aqui tratado do Sistema Verdes Mares, vimos um exemplo de como o 

processo de ajuste ideológico pode se dar de maneira exógena ao setor, a partir da retirada da 

                                                 
34 O regime autoritário é encarado aqui como uma medida drástica de setores que viam escapar de suas mãos o 
controle sócio-político do Brasil. 
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concessão do canal 10 pelo Estado das mãos de um grupo afeito ao ideário que se 

contrapunha ao das frações de classe que hegemonizavam o governo federal. Vemos, porém, 

agora, um processo de ajuste endógeno via transformação do modus operandi no terreno da 

comunicação massiva, de suas próprias instituições. 

 Vamos, então, diante de todos os problemas da conceituação althusseriana de 

ideologia apreender esses três aspectos: 1- a ideologia enquanto totalidade que traz em si suas 

contradições, 2- a institucionalização da ideologia e 3- a produção de sujeitos (não como 

parece sugerir o autor, reações à interpelação da ideologia, e sim como produto do trabalho 

humano sob relações de produção dadas). Assim podemos pensar a ideologia, a indústria 

cultural e o consumo. 

 Ortiz (2001) vai abordar o problema dos veículos de comunicação e o Estado inseridos 

em uma dinâmica histórica, em que este regime se torna o vetor que permite consolidar no 

Brasil o capitalismo tardio e uma cultura de consumo. Para isso, vai recorrer à noção 

mannheimiana de ideologia. Mannheim (1986, p. 216) vai diferenciar a ideologia e a utopia, 

sendo dois casos em que um estado de espírito se encontra em incongruência com o estado da 

realidade. Enquanto a utopia diz respeito às “orientações que, transcendendo a realidade, 

tendem, se se transformarem em conduta, a abalar, seja parcial ou totalmente, a ordem das 

coisas que prevaleça no momento”, as ideologias são “as idéias situacionalmente 

transcendentes que jamais conseguem de facto a realização de seus conteúdos pretendidos” 

(MANNHEIM, 1986, p. 218), permanecendo no nível da realização e manutenção da ordem 

existente. No entanto, o próprio autor vai se defrontar com o problema de diferenciar as idéias 

conscientemente transformadoras e das conservadoras, e caracterizá-las como passíveis de 

mudança de função de acordo com o momento histórico. Apesar do perigo que essa 

perspectiva abre para uma queda no relativismo, pode-se aqui utilizar esses conceitos 

vinculados à idéia já apresentada de ideologia unificada da classe dominante, que busca 

reproduzir as relações de produção do capitalismo. 

 Marx (1989, p. 27) identificou a gênese da ideologia na divisão social do trabalho, que 

separou a atividade intelectual e material. “A partir desse momento, a consciência pode de 

fato imaginar que é algo mais do que a consciência da prática existente, que ela representa 

realmente algo, sem representar algo real”. A contradição entre teoria e o realmente existente 

só se torna possível, então, por conta da contradição entre relações de produção e forças 

produtivas, fruto da separação já mencionada. Esse fato vai impor a necessidade das “idéias 

situacionalmente transcendentes”, possibilitando a emergência do combate entre fraseologias 

que não realizam a transformação pretendida (MARX, 1989, p. 12). 
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 Tem-se, então, no impulso que os militares deram à consolidação de um sistema de 

radiodifusão no Brasil a partir da “Ideologia da Segurança Nacional” um duplo aspecto. 

Buscou-se uma “modernização” do país dentro dos limites da ordem estabelecida. “No 

entanto, esse “modernismo” possui uma história, e se no início do século ainda é uma “idéia 

fora do lugar”, ao longo dos anos ele se ajusta à sociedade que se desenvolve” (ORTIZ, 2001, 

p. 209). A “consolidação do capitalismo tardio” no Brasil, catalisada pelos militares, se insere 

no contexto de desenvolvimento da “revolução burguesa” brasileira que não chegou a impor  

1- a ruptura com a associação dependente, em relação ao exterior (ou aos 
centros hegemônicos da dominação imperialista); 2- a desagregação 
completa do antigo regime e de suas seqüelas ou, falando-se 
alternativamente, das formas pré-capitalistas de produção, troca e 
circulação; 3- a superação de estados relativos de subdesenvolvimento, 
inerentes à satelização imperialista da economia interna e à externa 
concentração social e regional resultante da riqueza. (FERNANDES, 2006, 
p. 262) 

 

 A ideologia dominante (que posteriormente vai encontrar na rigidez da Ditadura um 

obstáculo, como observamos no caso dos “jovens empresários”), potencializada pela 

emergência da indústria cultural no Brasil e pelo direcionamento dado por intermédio do 

Estado autoritário (vide o exemplo da TV Verdes Mares), vai encontrar na formação das redes 

de emissoras um novo trunfo. Embora a formação de redes não possa ser considerada 

fundamentalmente um projeto ideológico, percebe-se o exercício desse papel aliado à 

tendência capitalista à organização centralizada e verticalizada da produção/distribuição.  

O que nos interessa nesse momento é perceber como o Sistema Verdes Mares se 

encaixa na movimentação percebida por Ortiz (2001), em que a Ditadura Militar, balizada por 

seu ideário, foi fator decisivo para a consolidação de uma indústria cultural no Brasil, e que os 

empresários da mídia foram beneficiados por essa estruturação. 

Não deixa de ser curioso observar que o que legitima a ação dos militares 
no campo da telecomunicação é a própria ideologia da Segurança Nacional. 
A idéia da “integração nacional” é central para a realização desta ideologia 
que impulsiona os militares a promover toda uma transformação na esfera 
das comunicações. porém, como simultaneamente este Estado atua e 
privilegia a área econômica, os frutos deste investimento serão colhidos 
pelos grupos empresariais televisivos (ORTIZ, 2001, p. 117-118)  

 

 Mesmo grupos de empresários com modelos de organização mais modernos sofreram 

duras perdas por conta do não-alinhamento com a política do regime e sua política de 

“censura pela raiz”. Como exemplos, temos os casos da TV Excelsior e do jornal Última 
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Hora, que por sua proximidade com o nacionalismo janguista sofreram retaliações que os 

levaram à falência, assim como aconteceu com Moysés Pimentel no Ceará.  

Nesse contexto de vitória do projeto de desenvolvimento conservador foi que emergiu 

a Rede Globo com sua hegemonia no território nacional, estrutura à qual a TV Verdes Mares 

se integrou. A emissora, privilegiada, passou por uma Comissão Parlamentar de Inquérito que 

julgou inconstitucional a participação de capital estrangeiro efetivada na empresa, e não 

sofreu qualquer embargo ou punição por parte da justiça e do governo. 

Vamos ver como, após consolidado o “ajuste”, o desenvolvimento prescindiu desse 

tipo de prática se restringindo a se realizar via modernização (racionalização), consolidando 

uma estrutura suficientemente sólida, que corria em paralelo com a transformação operada no 

campo ideológico articulada com a nova retórica da publicidade. O foco se deslocava do 

progresso coletivo e do conforto individual em direção ao usufruto particular da mercadoria. 

Segundo Rocha (2003, p 77),  

o discurso publicitário atuou muito mais no sentido de catalisar uma 
mudança na relação com os bens, que pode ser descrita como a perda da 
importância de seus atributos funcionais diante do seu papel como senha 
simbólica no jogo das distinções sociais. Desde o final da década de 60, as 
idéias de “conforto” e “utilidade” foram relegadas a segundo plano, 
indicando o declínio dos valores modernos e a ascensão dos valores 
capitalistas, especialmente a defesa da concorrência, no Brasil. 
 

A elevação do consumidor à condição de referencial dos valores socialmente 

hegemônicos recebeu das novas técnicas de marketing e do discurso publicitário o impulso 

necessário para se estabelecer em seu novo patamar. “A partir de então [da década de 1970], a 

ideologia do progresso promoveu a celebração do consumo para anular a força 

transformadora da utopia, posta como realizada pelo triunfo da produtividade técnica” 

(ROCHA, 2003, p. 86). Mesmo que o discurso publicitário tenha sofrido transformações nos 

anos 80 e 90, o estatuto do consumidor como “razão de ser” da atividade econômica se 

estabeleceu de forma irrevogável daquele período em diante. 

A partir do acima exposto, é possível vislumbrar a promoção dos meios de 

comunicação de massa a protagonistas de todo o espetáculo do consumo enquanto consumo 

do espetáculo. Veículos da ideologia do consumo, os diversos setores da indústria cultural 

operam nas economias de mercado como produtores e difusores de um repertório 

incomensurável de imagens e estímulos emocionais. A constituição de um sistema e a 

formação de redes, acrescida do monopólio dos instrumentos de comunicação de massa, 

propiciam a organização de universos em torno de determinadas mercadorias. O estilo se 

estrutura assim no centro de microcosmos organizados na relação dialética entre indústria 
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cultural e consumidor. A assimetria entre a capacidade de produção e difusão da indústria 

cultural, sua força material, e a imaginação do indivíduo separado dos meios de produção 

simbólica se apresenta inexoravelmente. Acrescente-se a isso a “aliança” estabelecida 

historicamente (principalmente após as privatizações nos sistemas de radiodifusão europeus) 

entre a esfera da produção de bens de consumo materiais, fundamentais à subsistência, e a de 

produção de bens culturais.  

 A indústria cultural além de fazer parte do desenvolvimento da economia em 

expansão, enquanto negócio que rende lucros, capital que se reproduz, e ser veículo da 

estética da mercadoria (HAUG, 1997), cumpre ainda a função de reproduzir a “massa” como 

ideologia (mesmo que esta se encontre estilhaçada sob a forma de “estilos”), o consumidor 

reificado. Esse processo de produção desse novo “sujeito” se deu justamente na incorporação 

do consumo na racionalização produtiva. 

 Quando Edson Queiroz, em 1962, compra a sua primeira rádio porque enxerga ali um 

negócio promissor35, ele sobrepõe a capacidade desse veículo de produzir audiência às demais 

dimensões que estão inscritas em sua situação histórica. A produção cultural para a empresa 

moderna que produz bens simbólicos passa a ser um meio para atingir o imperativo da 

acumulação de capital, mesmo que este esteja vinculado a uma série de outras finalidades 

como angariar status, defender uma visão de mundo ou mesmo difundir “ensinamentos 

cívicos, científicos e artísticos, bem como a divulgação de assuntos comercias” (Definição do 

principal objetivo da Rádio Verdes Mares em seu documento de fundação). Quando a 

indústria cultural se consolida, a acumulação nesse setor já pressupõe o “consumidor 

adulado”. Mas no início dos anos 60 essa é uma realidade ainda não estabelecida. 

Smythe (1977, p. 3) deu mais detalhes sobre o processo referido acima. Defendeu uma 

tese polêmica na qual afirmou que a realidade material do capitalismo monopolista é que todo 

tempo acordado significa para a maioria da população tempo de trabalho, e a audiência seria 

mercadoria produzida pela força de trabalho do público, mas não remunerada. O processo de 

comunicação que envolve o veículo passa a ser sobredeterminado pelo imperativo da 

acumulação de capital e de espectadores. Fugindo ao formalismo, destacamos que o 

empresário aqui tratado e sua empresa de comunicação não são desprovidos de existência 

concreta, o que faz com que, embora a finalidade seja a exploração comercial do veículo, o 

conteúdo possui uma realidade histórica definível em um momento único, no qual estão 
                                                 
35 Yolanda Queiroz, esposa de Edson, declarou a propósito da fundação da TV Verdes Mares “Entrou na área 
para ter uma continuidade, porque já tinha rádio e jornal. Além disso, como pioneiro que sabia vislumbrar o 
amadurecimento do Ceará para as novidades, Edson Queiroz certamente antevia nas comunicações um outro 
importante ramo de atividade empresarial” (HUMBERG, 1986, p.76) 
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envolvidos uma série de fatores históricos, incluindo a capacidade humana de dar respostas 

criativas aos imperativos capitalistas. No entanto, vamos ver como o Ceará entra no processo 

de buscar “gerir” a subjetividade no âmbito do consumo, desenvolvendo suas técnicas e 

estratégias para isso.  

 Embora não seja possível afirmar que as comunicações em algum momento do 

capitalismo estivessem totalmente isentas de qualquer influência das mercadorias, existem 

diferenças qualitativas entre os períodos em que o papel político dos veículos se sobrepunha e 

os outros em que o papel estruturante da mercadoria vai se generalizar.  

 Como vimos no primeiro capítulo, a comunicação de massa no Brasil pode, a partir da 

periodização definida por pesquisadores de diferentes veículos, ser dividida entre uma fase 

em que reina o debate político, os objetivos cívicos e educativos ou o experimentalismo, e 

outra em que reinam os fundamentos da grande empresa capitalista de produção de 

mercadorias, desenvolvimento das técnicas de produção e acumulação de capital.  

 Nobre (2006, p. 139) assinala que a mudança no Ceará para o período dos “novos 

jornais” se inicia na década de 1920. Embora não tenhamos ainda aí a expressão da “indústria 

cultural”, pois as condições sócio-econômicas eram totalmente adversas a sua existência no 

começo do século e no Nordeste, o autor deixa entrever como o processo de transformação da 

economia simbólica deita raízes em um momento bem anterior. O século XX vai ver a queda 

no número de publicações, associada ao aumento nos custos de produção. Na década de 1950 

se acentuaram “as dificuldades à expansão da atividade jornalística” com a inflação e o 

crescimento do rádio, o que forçou [nova] modernização de quem era capaz de se manter na 

concorrência (NOBRE, 2006, p. 152-153).  

Em 14 de dezembro de 1957 começou a circular a Tribuna do Ceará, com o apoio da 

União das Classes Produtoras. Esse jornal dez anos depois contaria com a participação direta 

de Edson Queiroz na composição de seu capital social. O período, segundo Nobre, significou 

também a despolitização dos “órgãos de divulgação em geral”, o que concorreu para diminuir 

sua circulação no interior do estado (pois os chefes políticos assinavam e faziam assinar os 

veículos do seu partido) e para reduzir a tiragem consideravelmente. A burguesia adquiria um 

veículo de expressão de interesses de classe exatamente no momento em que a política saía de 

cena. Assim, o periódico não possuiu um perfil exatamente panfletário.  

A transformação da imprensa cearense na década de 1950 pode ser visualizada a partir 

do outro lado da moeda. A profissionalização se deu apenas na década seguinte com a criação 
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do curso de jornalismo em 1965 na Universidade Federal do Ceará36, o que é um fato 

significativo para o estabelecimento do ethos tecno-burocrático, tão caro à indústria cultural. 

Em 1951 foi formada a Associação Profissional (com uma tentativa ensaiada anteriormente 

em 1944), embrião do Sindicato dos Jornalistas do Ceará (1962). Em 1954, decretou-se a 

primeira paralisação no estado, em solidariedade a um jornalista espancado pela polícia no 

Rio de Janeiro. Os fatos expressam o fenômeno e o momento de consolidação do jornalismo 

enquanto categoria profissional, especializada, fundamental à constituição da grande 

imprensa. 

 É importante recordar ainda que a imprensa no Brasil não se tornou um veículo com 

amplo número de leitores, o que torna a expressão “comunicação de massa” para se referir a 

este veículo tomado individualmente uma menção puramente quantitativa e tecnicista (pois 

diz respeito a uma tecnologia que permite alcançar um número maior de indivíduos se 

comparada a uma comunicação direta) ou de transposição, seja do fenômeno percebido em 

outros países, seja do que diz respeito a outros veículos (rádio, TV etc.). O número de 

exemplares diários de jornais por mil habitantes no Brasil, segundo Capparelli, em 1965, foi 

de 56, em 1975, de 47 e, em 1984, 46. Este índice é menor do que países mais pobres da 

América Latina como a Bolívia (50) e comparável com países africanos como o Lesotho (30) 

e a Tunísia (39) (CAPPARELLI, 1989, p. 13-14). No Nordeste pode-se deduzir que os 

indicadores apontam um grau bem mais baixo, pois se segundo dados do IBGE em 1940 a 

taxa de analfabetismo era de 56,8% da população brasileira, os dez maiores índices eram da 

região Norte e Nordeste. Assim como, em 1982/83, da população urbana coberta por jornais, 

apenas 13% era composta de nordestinos, enquanto sulistas e sudestinos representavam 18% e 

61% respectivamente (Anuário de Mídia, 1982/1983, p. 86)37.  

 Quando foi fundado o Diário do Nordeste, em 1982, este já vai entrar como terceiro 

diário com maior circulação no estado, atingindo em pouco mais de dez anos o primeiro lugar 

(BILAS, 2008). O Ceará viu o número de seus títulos se reduzir chegando à década de 1990 

apenas com dois jornais cearenses com representação considerável: O Povo e o Diário do 

Nordeste, atingindo este o posto de a maior circulação do Norte e Nordeste. De acordo com os 

Estudos Marplan divulgados em anúncio do Diário do Nordeste (Anuário Brasileiro de Mídia, 

1996, p. 61) num universo de 1,248 milhão de cearenses entre 15 e 65 anos, 14% (170 mil) 

                                                 
36 Portanto apenas em 1969 vamos ter a primeira turma egressa. (SÁ, 1981, p.26) 
37 Percebamos como estes números são muito próximos aos da distribuição de televisores, sugerindo que o grau 
de penetração das diferentes mídias obedece a um determinante comum e que se encontra mal distribuído pelas 
regiões do país. O mesmo vale para os demais veículos. A distribuição da população segundo a mesma 
publicação é de 29% no Nordeste, 15% no Sul e 44% no Sudeste (Anuário de Mídia, 1982/1983, p. 22). 
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lêem o Diário do Nordeste e 10% (124 mil), O Povo, de terça à sábado. Nos domingos são 

23% (283 mil) contra 13% (160 mil). Nas segundas, 18% (220 mil) contra 12% (144 mil). O 

estudo aponta que no domingo, dia de maior número de leitores, o número total atingiria 36% 

da população dentro dessa faixa etária. Embora esses estudos geralmente sejam feitos por 

projeção a partir de amostras, é possível considerar que a imprensa, embora não consiga se 

massificar, possui uma penetração considerável, principalmente entre as classes A e B, setor 

no qual o número de leitores sobe nas edições dominicais para 81% em universo de 245 mil. 

O Diário do Nordeste, iniciado posteriormente à fase política do jornalismo, foi concebido 

após a saída de Edson Queiroz da sociedade com a Tribuna do Ceará, a partir de pesquisa de 

mercado para definir a capacidade da demanda absorver um novo periódico e foi projetado 

por uma equipe de especialistas, a saber: Maurício Xerez (diretor-superintendente), Hélio 

Passos (1º diretor de redação), Milton Temer e “Léo” Guanabara. Marca assim sua criação em 

bases racionalizadas, no interesse por absorver fatias de mercado. Apesar disso, como prova 

de que mesmo dentro desses marcos burocráticos é permitida uma flexibilidade para a 

definição de algum direcionamento político-ideológico, alguns dos ex-funcionários 

entrevistados nesta pesquisa afirmam que nomes de específicos parlamentares eram proibidos 

de serem publicados na década de 1980. 

 O Ceará vai entrar a década de 1950 com apenas duas emissoras de rádio, a Ceará 

Radio Clube e a Rádio Iracema. Somente com a chegada da Rádio Uirapuru, em 1956, 

“surgiria uma mentalidade inteiramente nova e que iria revolucionar, entre tantas atividades 

radiofônicas, a transmissão de partidas de futebol, reportagens de um modo geral e, por 

excelência, o noticiário através dos boletins de hora em hora e dos grandes jornais” 

(CARVALHO, 1979, p. 26). Nesse mesmo período surgem a Rádio Verdes Mares, vinculada 

ao radialista, político udenista e “associado” Paulo Cabral, e a Rádio Dragão do Mar, 

vinculada no primeiro momento ao PSD e posteriormente ao PST. 

 Somente na década de 1960, com a chegada da televisão no estado, a passagem da 

Rádio Verdes Mares para a mão do empresário Edson Queiroz e a repressão sobre o pessoal 

da Dragão do Mar, perderam espaço os auditórios, as radionovelas e a denúncia política a 

favor de mais “programas com linhas modernas, no campo do esporte, da informação, 

programas de saudade evocando o melhor da música brasileira de outras épocas. Os horários 

voltaram a se valorizar, inclusive comercialmente...” (CARVALHO, 1979, p. 34). A censura e 

a disputa por publicidade com outros veículos forçaram uma reformulação no perfil das 

emissoras, necessária à competição por anunciantes, sob a pena de ser perseguido 

politicamente ou passar por apertos financeiros caso não se seguisse essa tendência. Nazareno 
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Albuquerque (2008), antigo diretor de jornalismo do Sistema Verdes Mares diz que a Rádio 

Verdes Mares seguia “a linha musical” e suas notícias tinham o “formato das agências 

internacionais”.  

A situação do rádio diante da disputa por verbas fica clara nos dados fornecidos por 

Bolaño (1988, p. 59): se a TV brasileira abocanhou 24,7% da verba publicitária e o rádio 

23,6%, em 1962, ano da aquisição da Rádio Verdes Mares por Edson Queiroz, dez anos 

depois esses números seriam respectivamente 46,1% e 9,4%. Quando houve, em 1975, a 

inauguração da primeira FM do Ceará, a FM 93, integrante do Sistema Verdes Mares, cabia 

ao rádio 8,8% desse volume, enquanto à TV 53,9%. Os números acabaram se estabilizando 

(com a TV absorvendo mais 10% de outros veículos), mas a “Agências e Anunciantes” (1985, 

p. 75) traria na sua sessão dedicada à distribuição da verba de mídia a seguinte manchete: 

“Distribuição das verbas desfavorece o Rádio” representando a perda que esse setor sofria por 

parte do mercado publicitário. 

 As emissoras de rádio do Sistema Verdes Mares todas assumiram um perfil mais 

musical, embora nas FM’s isso tenha se dado de forma bem mais intensa. Entretanto, isso não 

impediu que alguns programas se apoiassem no nome das personalidades que os apresentam. 

Paulo Oliveira, João Inácio Júnior, Carneiro Portela, Samanta Marques são alguns dos 

apresentadores que mais se aproximariam do que Miège (2000) chamou de métier de 

conception38, mas sem abandonar os formatos “tradicionais” de “programas de auditório” e 

concursos com ouvintes. 

 O controle do Sistema Verdes Mares sobre essa fase da produção cultural que é o 

trabalho de concepção se efetivava a partir da relação de trabalho estabelecida entre os 

veículos e seus jornalistas e apresentadores. As possibilidades de intervenção nessa esfera são 

reduzidas, porém em níveis diferentes, já que boa parte do espaço está reservado à veiculação 

das músicas e à produção de notícias vindas de fora do Ceará. Embora produzisse sua cultura 

de onda, as mercadorias culturais mobilizadas para a produção da programação das rádios e 

do jornal eram em grande medida importadas dos grandes centros econômicos.  

Se a inserção da cultura no contexto da produção em escala, da reprodutibilidade 

técnica, possibilitou o aumento considerável do volume de produtos culturais, o Ceará viu 

esse processo tomar outra direção. No âmbito dos veículos de comunicação de massa, o 

marco dessa inversão foi a decadência da produção da TV Ceará na segunda metade da 

década de 1960, com a chegada do videoteipe. A produção foi centralizada no Sudeste e os 

                                                 
38 Seria o trabalho criativo inserido no processo de produção do bem cultural. 
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artistas, para garantirem espaço na mídia, precisavam se deslocar até aquela região, receber o 

aval do mercado nacional, e assim voltarem legitimados como artistas dignos de espaço nos 

meios de comunicação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Pessoal do Ceará39. 

 O grau de perda de autonomia tornou-se mais patente quando se passou à participação 

das emissoras de televisão locais em redes nacionais. Enquanto na produção de uma 

programação musical para o rádio se exigia o trabalho “criativo” para a concepção do bem 

final, a cultura de onda (mesmo no caso de não se produzir nenhuma das mercadorias 

culturais que vão incorporar esse produto), a inserção em uma grade nacional de programação 

concebida no Rio de Janeiro abriu espaço apenas para produtos jornalísticos, que passaram a 

preencher as “janelas” disponibilizadas pela cabeça-de-rede. A produção cultural entrava em 

outro patamar. 

 

 

3.2 A gerência da cultura 

 

 A Ditadura Militar somou à capacidade produtiva que já havia crescido muito acima 

da demanda durante o governo JK (ARRUDA, 2004, p. 105) a dinâmica de integração do 

mercado interno. O mercado já existente, concentrado nos estratos de alta renda, foi alvo de 

investimentos de capitais estrangeiros que, ao se instalarem no país, substituíram parte do 

consumo de importados. O seu caráter estreito impulsionou o setor publicitário para a 

modernização, pois “é preciso muito mais esforço para convencer poucos a consumir mais do 

que induzir muitos a comprar bastante” (ARRUDA, 2004, p. 142). Como sintoma da forma 

vertiginosa com que foi organizado esse mercado tem-se, já em 1972, o Brasil como sétimo 

mercado publicitário do mundo, único país da América Latina a constar no quadro dos dez 

maiores. Segundo Arruda, isso se explica “pelo tipo de desenvolvimento do capitalismo 

monopolista no Brasil, no qual o Departamento de bens de consumo capitalista exerceu o 

comando da economia no período de 1967 a 1973, caracterizando-se a acumulação pela 

preponderância do setor de duráveis e da construção civil” (ARRUDA, 2004, p. 163). Nesse 

mesmo período se desenvolveu exponencialmente a malha viária e o sistema de 

telecomunicações, dando suporte à expansão e integração econômica.  

Somado aos interesses de uma política hegemonizada pelo capital monopolista, que 

enxerga na integração do mercado a expansão de seu campo de atuação, o desenvolvimento 

                                                 
39 Grupo de músicos cearenses, dentre eles Fagner, Belchior e Ednardo, que fizeram esse itinerário na década de 
1970. 
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do setor de comunicações se estabeleceu também como peça fundamental da centralização 

autoritária do regime militar. A necessidade de legitimação numa conjuntura de polarização 

política fez com que os meios de comunicação adquirissem uma função política estratégica 

para o governo. Interessados na importância da publicidade, os militares protegeram o setor, 

que  

demarcou melhor suas fronteiras, racionalizou ainda mais as suas práticas e 
profissionalizou definitivamente a sua força-de-trabalho. O contexto desse 
amadurecimento é bastante conhecido. O investimento publicitário, que 
saltou de U$ 220 milhões em 1969 para U$ 1,5 bilhões em 1979, 
alimentou-se da chegada das multinacionais e da política de relações 
públicas do governo. Formou-se, assim, uma indústria cultural integrada em 
rede, lastreada em verbas publicitárias que, entre 1971 e 1976, praticamente 
triplicaram [...]. Na outra ponta, um crescente contingente de consumidores 
beneficiou-se do surgimento de novas ocupações, do aumento da massa de 
salários e do número de trabalhadores nas famílias proletárias (ROCHA, 
2003, p. 48) 

 

 No Ceará, como já mencionamos anteriormente, o setor publicitário crescia com a 

substituição dos corretores pelas agências de publicidade e com a chegada das filiais de 

agências internacionais. Assim, no final da década de 1960 vai se ter um sistema de 

comunicações no Brasil associado a um poderoso setor publicitário e a um mercado 

consumidor de bens de consumo consideravelmente integrado. É possível inferir que, nessas 

condições, o interesse na verba disponível para se investir em anúncios fez crescer os olhos 

dos empreendedores. 

 Se a TV Verdes Mares optou em 1974 por perder parte de sua autonomia se 

incorporando à hierarquia da rede televisiva mais poderosa do país, assim como aconteceu 

com outras emissoras, a explicação desse fato se torna mais clara compreendendo as 

desigualdades regionais e o desenvolvimento da Rede Globo.  Embora a TV tenha chegado ao 

Brasil na década de 1950, é só posteriormente, com a Rede Globo, que vamos entrar na fase 

da padronização moderna de administração televisiva. Ao mesmo tempo, o crescimento do 

mercado nessa área se deu de maneira muito lenta na primeira década. Foi apenas em 1960 

que o país atingiu a marca de um milhão de aparelhos vendidos, enquanto nos próximos cinco 

anos este número terá dobrado. “De acordo com o censo demográfico, em 1970 cerca de 27% 

das residências brasileiras contavam  com um aparelho de televisor, 31 % em 1971, 35% em 

1972, 39% em 1973, 43% em 1974” (CAPPARELLI, 1982, p. 88). O fascínio que esse 

aparelho vai exercer enquanto objeto de consumo (além de aparelho que promove o consumo) 

aparece claramente na imagem pitoresca das casas em zonas marginalizadas das metrópoles 
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com antenas sobre o teto de lata, casos que demonstram a prioridade da televisão nos gastos 

dessas famílias. 

 A TV no Brasil esteve atrelada à reorganização administrativa, tecnológica e 

financeira da antiga produção industrial brasileira, assim como com a reordenação das formas 

de controle social e político. A televisão, junto aos demais setores da indústria cultural, e a 

publicidade vão desempenhar papel de legitimadores das novas tendências. Além disso, o 

próprio mercado de televisão, liderado pela Globo e com a “filtragem”  promovida pelo 

Estado autoritário, vai entrar numa fase de absorção dos padrões de administração, de 

produção e programação afinados com técnicas modernas de gerência do capital.  

 No caso da Rede Globo, modelo-padrão da reestruturação nas comunicações, é 

sintomático desse processo a forma como se organizou a administração da emissora. Colocou-

se Walter Clark, um homem do marketing, na administração política e comercial (direção-

geral) da empresa, em vez de buscá-lo no mundo artístico, como era de costume (SILVA, 

1985, p. 31). Este era acompanhado por uma equipe de excutivos: Joe Wallach, experiente 

gerente de emissoras nos EUA; José Ulisses Arce, advindo do mercado; Homerno Icaza 

Sanchez, responsável pelo setor de pesquisa; e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 

na produção e programação. “Será a primeira a criar departamentos de pesquisa, marketing e 

de formação. Também será a primeira a criar um departamento de relações internacionais” 

(MATTELART, 1987, p. 41). Sua pragmática será dominada pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e de Estatística (Ibope). “Conservou a posição de vanguarda em todas as 

inovações tecnológicas, conforme demonstra hoje a importância de seu departamento de 

engenharia televisiva” (MATTELART, 1987, p. 59). 

 Ainda na emissora Globo, aprimorou-se nesse momento a racionalização da produção 

criativa, em que se passou a produzir protótipos dos programas para testar sua aceitação, os 

roteiristas começaram a ser assistidos por uma equipe de profissionais, os textos agora 

passavam por uma série de técnicos (produtor, diretor, departamento de som), as produções se 

adequavam a esquemas repetidos já consagrados, tudo isso controlado pelo feedback da 

audiência (MATTELART, 1987), concebida enquanto curvas de comportamento e números 

de expectadores, ao melhor estilo reificante. Numa comparação com o caso das emissoras 

européias, com tradição de radiodifusão pública, Mattelart (1987, p. 83) destaca a 

racionalidade do processo de comercialização da programação na Globo, expressa em uma 

entrevista com o filho de seu fundador, que no lugar de basear sua estrutura publicitária nos 

diversos tipos de público alvo, vendendo “blocos de programação”, vendem segmentos para 

família, crianças, mulheres etc.  
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Nessa segunda fase, abandonava-se a precária especialização em que tanto 
no rádio quanto na televisão cabia ao anunciante estabelecer o seu tipo de 
programação, principalmente quando se tratava de realizações mais 
sofisticadas, que requeriam uma soma maior de investimento. Isso 
significava que a agência de publicidade ‘cuidava de tudo: escrevia, 
produzia, contratava elenco e até mesmo ‘completava’ salário do pessoal 
técnico da emissora que se limitava a entrar com o parco equipamento 
existente e com o horário’” (ORTIZ, 2001, p. 61) 

 

 As TVs Excelsior e Globo vão ser pioneiras na racionalização do uso do tempo, 

tornando rigorosos os horários e se estabelecendo uma organização horizontal (programas 

diários) e vertical da programação (seqüência de programas). Nesse sentido, o prime-time 

surge como protagonista dessa racionalização do setor. 

Para além de espaço privilegiado de consolidação de um modelo de 
produção, de base para a formação de um hábito de ver TV e de indiscutível 
fidelidade de público, o prime-time constituiu também lugar de captação de 
elevados recursos da verba publicitária destinada ao campo televisivo, que, 
por sua vez, detém a maior fatia do total investido em diferentes mídias 
(BORELLI, 2005, p. 189) 

 

 Além do destaque para o papel da televisão enquanto organizadora de um novo 

“hábito”, cabe atentar para seu papel concentrador de audiência e de publicidade. Inserida, 

então, na agenda cotidiana dos brasileiros, a televisão vai ganhar a atenção especial da 

indústria produtora de bens de consumo (protagonista desse período), roubando uma porção 

significativa dos investimentos em publicidade que anteriormente cabia a outros veículos. O 

know-how da emissora vai se difundir de certa forma entre as afiliadas e a concorrência na 

disputa por verbas publicitárias.  

 Soma-se a isso a concentração vertical (todo o processo de produção e difusão) e 

horizontal (diferentes setores da área) dos meios de comunicação. A oligopolização do setor, 

que já podia ser percebida como tendência na primeira fase, torna-se mais cristalizada na 

segunda com a formação das redes nacionais e a manutenção do trabalho de concepção nas 

mãos de um único pólo sob a gerência da empresa líder da rede. A formação dessas redes 

acelera o processo de ajustamento dos mercados locais. Se alguns possuíam um volume 

significativo de produção própria, esses serão praticamente suprimidos quando as “cabeças-

de-rede” negociam com seus clientes (agora na condição de emissoras “afiliadas”) a venda da 

grade de programação completa, no lugar dos programas “a granel”.  

A TV Ceará, canal 2, era empresa dos Diários e Emissoras Associados e exemplo de 

emissora que possuía uma produção considerável até a chegada do videoteipe. Com a 
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passagem da concessão à Rede Manchete, na década de 1980, a produção local caiu a 

praticamente zero.  

 Apesar de ser de certa forma uma imposição das produtoras de bens culturais mais 

poderosas, o negócio se apresenta favorável a todos os capitais envolvidos, em detrimento das 

suas conseqüências para as culturas locais. 

... foi a lógica do modelo econômico implantado na TV, de gestão 
comercial privada, sempre regulado pela necessidade de reduzir custos e 
ampliar lucros, que reduziu as estações regionais a meras repetidoras da 
programação “nacional” vinda do Rio e de São Paulo. (PRIOLLI, 2000, p. 
20) 

 

 O diretor-geral de programação do Sistema Verdes Mares vai explicar a “afiliação” da 

TV Verdes Mares a partir do interesse em agregar valor ao produto, ganhando competitividade 

(NORÕES, 2008). A capacidade de difundir uma mercadoria de qualidade técnica 

reconhecida com amplitude nacional teria fomentado o interesse de Edson Queiroz em 

integrar a Rede Globo. No lugar de investir pesado no aperfeiçoamento de sua produção e 

apostar nas perdas e ganhos de uma possível concorrência com a emissora carioca, a 

estratégia era partir na frente da concorrência (que nessa época se resumia à Rede Tupi e uma 

emissora estatal) e participar de uma estrutura que possuía alto poder de fogo. Enxugar custos, 

potencializar lucros: eis a chave do segredo capitalista. No conjunto, receber ainda o status de 

controlar uma empresa moderna, com produtos de qualidade técnica superior à média local e 

em sintonia com o que se passa no restante do país. 

A submissão das emissoras locais a meras repetidoras, como expressou o antigo 

funcionário da TV Globo, reflete a concentração econômica no sudeste do país. Segundo 

Arruda, citando o panorama brasileiro do consumo publicado no jornal O Globo de 1978, o 

mercado consumidor por regiões se distribui da seguinte maneira: Sudeste – 66,5%; Sul – 14, 

1%; Nordeste – 13,4%; Centro-Oeste – 4%; Norte – 2% (2004, p. 166). Capparelli apresenta 

os dados do censo de 1970 relativos à televisão em que “havia no Brasil 4.250 mil aparelhos 

de televisão, dos quais 3.200 mil nestes três estados [RJ, SP e MG], com uma percentagem de 

48,5 por cento em São Paulo, 24 por cento no Rio de Janeiro e 8 por cento em Minas Gerais” 

(1982, p. 89). A região já possuía um número considerável de emissoras de televisão, além de 

ser o principal pólo econômico do país. A proximidade geográfica entre as matrizes das 

empresas e os meios de comunicação da região garantiam a esses uma posição privilegiada, 

além de serem importantes para a estratégias dessas empresas por abrangerem os maiores 

mercados consumidores do país. O interesse nas demais regiões só vai crescer com o aumento 

da importância de seus mercados. 
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 No entanto, não foi de forma automática que a industrialização definiu o centro de 

produção televisiva do país. Apesar da maioria dos aparelhos se encontrar em São Paulo, e de 

sua liderança econômica, é no Rio que a Globo vai se estabelecer, favorecida pela Ditadura 

Militar. 

 Transmissora de programas de diferentes origens (nacionais e internacionais) até 1974 

a TV Verdes Mares passou a retransmitir a grade definida pela TV Globo. Até então produzia 

com relativa autonomia a sua cultura de onda. Com a produção da grade de programação no 

Rio de Janeiro, cabe à emissora cearense preencher apenas as “janelas” dessa programação 

com breves noticiários locais e anúncios dentro do padrão estabelecido pela Globo. Se havia 

anteriormente um processo dividido em dois momentos, em que, no primeiro, a empresa 

comprava bens do tipo “mercadoria cultural” para produzir a sua cultura de onda e revendê-la; 

no segundo, a TV Verdes Mares se reservou ao papel de, praticamente, reproduzir a 

programação produzida pela empresa carioca. Perde-se o papel de comprador do primeiro tipo 

de mercadoria (bens culturais) e de produtor do segundo (cultura de onda), reservando-se a 

uma pequena participação na composição do bem final. A empresa, na divisão do trabalho, 

tem reservado a si um papel reduzido e muito mais integrado na definição do seu produto 

principal. Essa integração reduz o núcleo local à uma condição rígida, submetida ao controle 

por parte do filtro (gatekeeper) que vai definir o que entra e o que não entra na programação 

baseado em fatores em grande parte exógenos às demandas locais. 

 Se concordamos com Smythe (1977) que o produto principal de uma emissora não é o 

seu conteúdo veiculado, mas a audiência, essa relação se expressa em outros termos. A 

participação da emissora local na produção final da mercadoria se torna proporcional ao 

número de telespectadores que consegue mobilizar. A restrição à autonomia das “afiliadas” 

ficaria então circunscrita ao âmbito do conteúdo veiculado, lugar da dimensão ideológica do 

produto. Em outras palavras, os atores regionais recebem uma contrapartida “proporcional” 

ao seu papel na produção de audiência, apesar das possibilidades de dirigirem o conteúdo 

ideológico da programação serem limitadíssimas. A questão não se apresenta geralmente 

como grande problema aos negócios locais, embora gere dentro da rede uma disputa por cada 

vez mais espaço.  

É fácil notar um certo desejo pela regionalização da produção, mesmo que em graus 

diferentes. Edilmar Norões (2008), por exemplo, expressa orgulho de ter recebido três vezes o 

reconhecimento por parte da Rede Globo de emissora que mais produziu para os telejornais 

nacionais. Os jornalistas de televisão falam da sua constante luta por fazer crescer o espaço 

dedicado ao que é produzido localmente. A TV Diário, que vai surgir somente no fim da 
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década de 1990, se ergue calcada nessa bandeira de dar espaço à produção local, expressando 

a existência de uma demanda reprimida. A postura de buscar mais espaço traz em si uma série 

de fatores que a impelem, desde a afirmação simbólica do ser local (sufocada e oprimida 

historicamente pelo preconceito contra o “nordestino”) até o crescimento do mercado de 

trabalho para trabalhadores do setor. No entanto, do ponto de vista formal, para a empresa não 

faz diferença se produz o conteúdo ou  apenas o reproduz, e sim a sua capacidade de produzir 

audiência, que se transforma em dividendos. 

 A produção local da TV Verdes Mares consistia, até 1974, de telejornais e do 

programa infantil “Clube dos Heróis”. O restante da programação restringia-se a enlatados 

comprados nas distribuidoras, shows da Excelsior e novelas da Globo. Eram apresentados 

também pequenos programas (de 5 a 10 minutos) de comentários sobre política e esporte e de 

auditório, como o capitaneado por Irapuan Lima. A segunda emissora de televisão no estado 

não possuiu um volume de produção equiparável ao de sua concorrente, a TV Ceará, canal 2, 

antes do uso do videoteipe. O Sistema Verdes Mares que já apresentava características de 

gestão mais próximas de um padrão moderno de racionalização, com sua vinculação a um 

conglomerado econômico, se insere definitivamente nos processos de organização 

burocratizados típicos da indústria cultural a partir da associação estabelecida com a emissora 

carioca.  

 Até então, a participação estrangeira na produção de conteúdos e na estruturação do 

suporte tecnológico era tão acentuada que preocupava diversos pesquisadores da América 

Latina. Com o horizonte delineado pela teoria da dependência, questionavam a “dominação 

cultural norte-americana – na qual a comunicação desempenhava um papel decisivo e que, ao 

mesmo tempo, não existe um fluxo de informações equilibrado nos dois sentidos entre esta 

região e aquele país” (BELTRAN, 1982, p. 18). O consumo era estimulado travestido de 

american way of life. Segundo as pesquisas apresentadas por Caparelli (1982, pp. 72 e 135), 

realizadas na segunda metade da década de 1970, montamos o seguinte quadro: 

 

Tabela –Produtos estrangeiros vinculados à produção televisiva no Ceará 

 

Emissoras Companhia Fabricante do 
equipamento básico

Agências noticiosas 
utilizadas pelas emissoras

TV Ceará RCA, IVC, Maxwell, Ampex, 
Bell-Howell 

ANDA (nacional), AFP 
(francesa) 

TV Verdes Mares RCA, AMPEX, BOSCH-
FERNESH, IVC, TEKTRONIK 

AJB, GLOBO (nacionais), 
AP (norte-americana) 

TV Educativa THOMSOM ARPE (nacional) 
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 Assim como de agências de notícias, o Sistema Verdes Mares recebia produtos 

distribuídos pelos órgãos representantes de outros países no Brasil (ALBUQUERQUE, 2008). 

Segundo dados apresentados por CAPPARELLI, a produção estrangeira no final dos anos 70 

correspondia a 47% do que era veiculado na TV nordestina (1982, p. 40). O vínculo da Rede 

Globo com o grupo Time-Life americana até a sua consolidação como líder nacional apontava 

para o crescimento da intervenção “imperialista” no país. Entretanto, o que se viu foi a 

redução desse setor no conteúdo veiculado pelas emissoras nacionais, a retirada do capital 

estrangeiro de sua participação na empresa de Roberto Marinho, assim como a emergência de 

um mercado de exportação de produtos brasileiros (basicamente das Organizações Globo). 

 Como é possível perceber nos dados já apresentados, a consolidação do capitalismo 

monopolista e de sua cultura de consumo se dão de forma diferenciada. O mercado 

consumidor ainda acanhado no Ceará vai se deparar com poucas instituições organizadas em 

padrões racionais modernos. Se anteriormente é possível vislumbrar certa conexão a partir do 

funcionamento de um star system, da discussão de temas comuns, da transmissão de 

determinados gêneros (às vezes, programas eram repetidos em canais diferentes) ou até 

mesmo da publicidade que vinculava agências, veículos e demais empresas, é somente com a 

consolidação da Rede Globo que se objetiva a integração de uma forma mais orgânica. O que 

era fluido se torna mais articulado. 

 As décadas de 1950 e 1960 viram a subjetividade sendo cercada pela 

institucionalização no Ceará, com a criação de instituições como a Universidade Federal do 

Ceará, a Secretaria de Cultura e a TV Ceará. O interesse em gerir a cultura transformando-a 

em meio de se chegar a determinados fins (formação de quadros, delegação de status e 

acumulação de capital) de forma sistemática se apresentava em marcha. No entanto, as 

instituições mais afinadas com o crescimento da massa urbana e a transformação da noção de 

“popular” para a de algo que “caiu no gosto do público” se desenvolveram posteriormente. 

 As redes nacionais de televisão só marcaram o mercado cearense na segunda metade 

dos anos 70, com a concorrência entre Rede Globo, Rede Tupi e Rede Bandeirantes a partir 

de 1978. A defasagem da pesquisa de mercado no Ceará pode ser avaliada a partir de dois 

fatos: o escritório regional do Ibope no Ceará só é criado a partir de 1977, com pesquisa ainda 

no formato “flagrante”40, em que se pergunta para o entrevistado o canal que ele está 

assistindo naquele momento; o departamento de marketing do Sistema Verdes Mares só vai 

ser criado na segunda metade da década de 198041, embora já fizesse pesquisas anteriormente 

                                                 
40 Informação fornecida pelo IBOPE-CE. 
41 A entrevistada não soube precisar, mas sugeriu que foi em 1988. 
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(CATUNDA, 2008). Esse órgão vai centralizar e produzir as informações estratégicas para a 

definição de conteúdos dos veículos e material promocional para buscar anunciantes. O 

Sistema Verdes Mares se beneficiava basicamente até então da capacidade de sua parceira 

Globo avaliar o mercado e da compra não-sistemática de pesquisas de mercado.  

A incorporação da TV Verdes Mares, assim como das demais emissoras locais, à rede, 

subordinada à padronização centralizada no sudeste do país, condiciona a forma como essas 

transmissões são consumidas e sua influência nos comportamentos do público. 

... todo o país passou a compartilhar, via TV, uma determinada imagem do 
Brasil, e de suas características, inteiramente construída no Sudeste, e por 
um número bastante reduzido de pessoas, os roteiristas, redatores e artistas 
de meia dúzia de emissoras, no máximo. Muito se criticou, por exemplo, a 
“ipanemização” da linguagem, com a difusão das expressões, gírias e 
inflexões típicas do falar carioca para outras regiões. O sotaque e a 
mentalidade paulistas também tiveram intensa penetração no país, alterando 
costumes havia muito arraigados. A “identidade nacional”, portanto, ou a 
visão que os brasileiros têm de si mesmos e do país, passou a ser mediada 
fortemente pelo ponto de vista das duas maiores metrópoles. (PRIOLLI, 
2000, p. 19) 

 

 Se “a implantação de uma indústria cultural modifica o padrão de relacionamento com 

a cultura, uma vez que definitivamente ela passa a ser concebida como um investimento 

comercial” (ORTIZ, 2001, p. 144), a chamada “ipanemização” é uma forma estereotipada de 

interpretar o processo de consolidação da cultura de consumo fortemente marcada pela 

mediação da TV carioca. Se a TV Verdes Mares já veiculava as novelas, carro-chefe da 

programação global, anteriormente, com a sua entrada na rede ela passa a fazer parte de toda 

uma lógica difundida nacionalmente que compartimenta o cotidiano segundo segmentos de 

público e índices de penetração. 

 Canclini afirma que “agora o que se produz no mundo todo está aqui e é difícil saber o 

que é o próprio” (2001, p. 41).  Em sua análise sobre o merchandising e o padrão de 

comportamento difundido pelas telenovelas, Ramos (1991, p. 12) afirma que com a Globo se 

Instaura a Cultura Zona Sul, organizada pelos modos de ser e pensar dos 
bairros cariocas Ipanema, Leblon, Gávea, São Conrado e Barra da Tijuca. 
[...] Admitamos a importância da localização geográfica da Globo. Logo, 
por que não um modelo cultural da Baixada Fluminense? Esse não interessa 
ao projeto de hegemonia cultural e econômica para a preservação do 
capitalismo”. 

 

 Que projeto é esse senão a tentativa de organização racionalizada do tempo livre para 

o consumo, marcada pela forma histórica como a televisão se organizou no país? Não opera aí 

a hierarquização entre regiões com mercados distintamente desenvolvidos, em que os 
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superiores na escala da organização impõem suas marcas culturais aos mais frágeis na 

negociação dos significados? Saber que os telespectadores locais não são meros receptáculos 

do que lhes é transmitido, mas possuem um papel ativo na produção dos significados sociais 

desses produtos, mediado por diferentes instituições e vivências, e, além disso, que existem 

interesses locais na retransmissão desses produtos, não é o mesmo que fechar os olhos para o 

significado de tamanha assimetria na distribuição do poder de controlar a produção e 

veiculação dos programas. Se a emergência de uma cultura de consumo de massa aparece 

como constituinte do capitalismo tardio, a forma histórica que assume no Brasil é identificada 

pelo autor acima com o estilo de vida da zona sul carioca (mesmo que esta estilização não 

supere um estereótipo do cotidiano nessa região da cidade). O que não foi destacado até aqui 

é que não se pode pensar esse padrão como transparente e unívoco, pois, sabendo que existem 

assimetrias nas condições de consumo devido à desigualdade estrutural do capitalismo, às 

marcas que a história e a experiência firmam sobre seus personagens e que é preciso negociar 

com diferentes perfis de consumidor, a imagem transmitida é atravessada por uma infinidade 

de possibilidades de interpretação que são exploradas pelo capital e pelo público. 

 Nos programas da Rede Globais podemos reconhecer o mecanismo de, nos intervalos 

comerciais, aproveitando-se do consumo da programação televisiva enquanto fluxo contínuo, 

explorar o “impulso” que os programas dão no público em direção ao momento dos reclames. 

Isso é possível pela própria natureza da mercadoria “cultura de onda”, que tem na 

continuidade, uma de suas características. As “paradas dramáticas” das novelas criam a 

expectativa que em geral se mostra falsa, mas que é aproveitada pelos anunciantes.  

A escrita televisiva procede por módulos. A estória ficcional progride por 
fragmentos. Cada unidade dramática tem uma duração muito curta. Estes 
fragmentos fazem alternar planos seqüenciais longos com planos próximos. 
Esta organização do discurso televisivo dá a impressão de módulos que 
fazem progredir a história segundo uma aritmética do tempo perfeitamente 
dominada e estereotipada. Esse é, sem dúvida, o aspecto de grande 
modernidade da prática da narrativa da Globo, que faz dela um dos 
paradigmas do modo cibernético de produção industrial da cultura. Os 
módulos publicitários se inserem naturalmente nesse espaço-tempo 
eletrônico da estória narrada (MATTELART, 1987, p. 80) 

 

 O mesmo pode ser dito de filmes, telejornais e programas em geral, que lançam a 

expectativa do público sempre para o próximo bloco da programação. Embora todos esses, 

enquanto produções externas ao Ceará, pesem na produção de discursos e na influência de 

comportamentos locais, as telenovelas são objetos de interesse especial pela abrangência que 

têm, tanto em nível de audiência (são o carro-chefe do prime-time) quanto geográfico 
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(produtos de exportação), pela sua relação com as matrizes populares e pela dimensão 

especial que se dá ao consumo dentro do próprio enredo. 

 Outra forma de difusão ideológica se dá pela emulação dos personagens. Destaca-se 

então o papel que o merchandising exerce nesse processo. A prática de colocar marcas e 

anúncios como elementos que compõem a cena e o enredo é comum nas telenovelas globais. 

Porém, ao contrário do que uma defesa cínica dessa prática possa afirmar,  

Podemos constatar que não é uma simples ocupação de cenas. Não se trata 
apenas da necessidade de elaboração do realismo. Representa muito mais. O 
merchandising não se efetiva após a sinopse pronta, como querem alguns. 
Interfere no conteúdo. De fato, o realismo se impõe, mas é o do faturamento 
(RAMOS, 1991, p. 84) 

 

 O investimento das marcas-clientes interfere no processo de criação, atingindo, 

inclusive, o nível de “internovelas”, em que o discurso da marca aparece em várias 

telenovelas como um diálogo, numa lógica seqüencial (RAMOS, 1991, p. 89). Associa-se 

então essas marcas arbitrariamente a determinados estilos. Personagens e cenários são eleitos 

representantes de um universo em que a estética da mercadoria atua como elemento 

componente. O nível de arbitrariedade encontra o seu limite nas pesquisas de mercado, na 

sondagem das necessidades e desejos do público. Se os bens funcionam como mídia 

(MCCRACKEN, 2003) para os seus compradores, eles são da mesma forma para aqueles que 

os vendem e que, por isso, buscam imprimir-lhes uma estética sedutora. Como disse Ianni, 

“nenhuma mercadoria é inocente. Ela é também signo, símbolo, significado. Carrega valor de 

uso, valor de troca e recado” (2001, p. 48) No entanto, o acesso das “afiliadas” à construção 

desse universo é praticamente nulo. 

 É exatamente no momento em que o mercado de bens culturais de massa se organiza 

que as novelas da Rede Globo vão chegar em Fortaleza. A capital cearense vai atravessar 

praticamente toda a década de 1970 com apenas duas emissoras comerciais desse veículo que 

passa então a ser protagonista da sociabilidade que se instaura nesse momento. Com apenas 

oito meses no ar, a TV Verdes Mares chegou ao primeiro lugar nas pesquisas do Ibope, posto 

no qual permaneceu. O quadro abaixo42 mostra três demonstrações dos índices de audiência 

em domingos de 1979 das emissoras concorrentes em Fortaleza, no qual é possível perceber a 

disparidade entre a líder e as concorrentes. A média 1 corresponde ao horário das 18h às 

19h30. A média 2, das 20h às 21h. E a média 3, das 22h às 23h30. 

 

                                                 
42 Fonte: “TV Ceará: processo de modernização da cultura local” (LIMA, 2003). 
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Tabela – Audiência da televisão 

 

24 de junho de 1979 

 

 TV Ceará TV Educativa TV Uirapuru TV Verdes Mares Total
Média 1 22.0 - 5.9 53.7 81.6 
Média 2 14.3 - 4.0 64.7 83.0 
Média 3 - - 9.6 37.5 47.1 

Total 36.3 - 19.5 155.9 211.7

 
 
23 de setembro de 1979 

 

 TV Ceará TV Educativa TV Uirapuru TV Verdes Mares Total
Média 1 18.8 - 5.9 61.0 85.7 
Média 2 16.5 - 8.8 58.5 83.8 
Média 3 7.0 - 7.7 47.8 62.5 

Total 42.3 - 22.4 167.3 232 

 
 
23 de dezembro de 1979 
 

 TV Ceará TV Educativa TV Uirapuru TV Verdes Mares Total
Média 1 21.0 - 2.6 61.7 85.3 
Média 2 5.5 0,7 5.2 66.5 77.9 
Média 3 0.8 - - 52.9 53.7 

Total 27.3 0,7 7.8 181.1 216.9
 

 

 Embora não seja possível deduzir o impacto da emissora sobre o público a partir 

desses números, podemos perceber o desequilíbrio de grau de penetração entre as TV’s locais. 

Olhando a média da audiência da Globo no Nordeste três anos depois, em 1982, vemos a 

situação agravada. De segunda à sexta, no horário das 18h às 22h, a emissora concentra 87 

pontos no Ibope. Bolaño (1988, p. 81) aponta um interessante caminho para interpretar esse 

fenômeno. Enquanto na fase “concorrencial” da televisão havia uma grande mobilidade no 

mercado, em que as barreiras à entrada “limitavam-se à possibilidade de se conseguir ou não 

uma concessão para a instalação da emissora”, o quadro muda “no início da década de 1970 

quando, já tendo o domínio inconteste do mercado, a Rede Globo passa a moldar o padrão 

competitivo de acordo com seus interesses de empresa líder, construindo fortes barreiras 

limitativas da concorrência interna e da concorrência potencial, consolidando o seu poderio e 

ditando os termos da concorrência no setor” (BOLAÑO, 1988, p. 76). O “padrão 
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tecnoestético” adotado, conhecido vulgarmente como Padrão Globo de Qualidade, constitui, 

então, essa barreira. 

 É no momento da passagem de um mercado relativamente competitivo para outro 

caracteristicamente oligopólico, fortemente concentrado e centralizado, que se vê o 

estabelecimento da indústria cultural no Brasil (BOLAÑO, 1988, p. 14). A formação das 

redes nacionais vai alterar o quadro em que os veículos de comunicação de massa eram 

predominantemente regionais, com estruturas de comercialização defasadas em relação às 

demandas dos anunciantes. Somente com a “afiliação” da TV Verdes Mares à Rede Globo, o 

Ceará vai ter um grupo de comunicação organizado em termos fortemente monopolistas. O 

mesmo autor atribui a tendência à concentração e centralização às “dificuldades das emissoras 

locais e regionais em preencher com produção própria a sua programação” (BOLAÑO, 2000, 

p. 175). Acreditamos que o problema fica colocado em termos mais justos se dizemos que a 

presença de barreiras à entrada funcionam como fator de pressão sobre as empresas menos 

estruturadas em uma situação em que é preciso escolher entre ganhar competitividade e 

amparo técnico a partir de contrato de “afiliação” ou enfrentar a concorrente em nível inferior 

de condições técnicas e financeiras. 
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Capítulo 4 

Conglomerado, oligopólio, tendências 
 

4.1 Mercado cearense de comunicação 

 

O ritmo de crescimento da indústria cultural no Ceará pode ser considerado 

relativamente lento. O número de meios eletrônicos envolvidos na produção direta de bens 

culturais cresceu vagarosamente, ao mesmo tempo em que houve o decréscimo na quantidade 

de periódicos em circulação. Para se ter uma idéia, passam-se catorze anos entre a criação da 

primeira e da segunda emissora de rádio no estado. No caso da televisão, são dez anos. 

Enquanto Fortaleza passa vinte anos (1962-1982) com apenas seis emissoras de ondas médias 

(AM’s), o Brasil, entre 1960 e 1971 teve um crescimento de 62 estações somente nas capitais, 

passando de um total 215 para 277. No mesmo sentido, o Brasil viu surgirem 128 novas 

estações de televisão (passou de 15, em 1960, para 143, em 1985), ao mesmo tempo em que o 

Ceará mudou de uma para quatro. No caso dos periódicos, o número de veículos caiu no 

estado de oito em 1960 para seis em 1979 (chegando a três na década de 1990), enquanto no 

Brasil passou de 241 para 344. 

 Como vimos no capítulo anterior, o crescimento da indústria cultural acompanhou a 

expansão dos mercados de bens de consumo, o que explica de certa forma a defasagem do 

processo no Nordeste, haja vista a concentração extrema desse mercado no Sudeste. Mesmo 

se integrando ao mercado nacional, o Nordeste possuía índices sócio-econômicos como renda 

e nível de urbanização ainda muito baixos. Enquanto ia se expandindo o mercado de 

radiodifusão e, em conformidade com este, surgindo a conta-gotas novas empresas, o setor de 

periódicos passava por uma depuração, permanecendo apenas os mais afeitos às novas 

tendências. 

O Grupo Edson Queiroz se inseriu no mercado de comunicação em momentos que 

este sofreu expansão no número de emissoras (ver gráficos nas páginas 95 e 96). Incorporou a 

quarta rádio a ser criada na capital e a segunda TV do Ceará, entrando no primeiro mercado 

logo no final do processo expansivo e no segundo, em seu princípio. A relativa estabilidade 

dessas instituições aponta para um crescimento, apesar de lento, real da demanda.  

O momento da expansão da televisão no Ceará é simultâneo àquele que é apontado 

como da consolidação da indústria cultural brasileira. É nesse mesmo período que as AM’s 

vão estagnar seu crescimento em Fortaleza. Contrariando a inércia do setor, surge a primeira 
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FM em 1976 (FM 93), propriedade do Grupo Edson Queiroz, sendo seguida somente quatro 

anos depois, em 1980 pela FM do Povo.   

O crescimento da televisão nos mostra o acompanhamento no Ceará da ampliação do 

status desse veículo, que se tornava líder da indústria cultural brasileira. A afiliação da TV 

Verdes Mares à Rede Globo nesse contexto mostra a integração (em muitas perspectivas) do 

mercado cearense no ramo da radiodifusão televisiva brasileiro. A integração nacional da 

televisão é uma característica brasileira comum, assim como as rádios e jornais possuem um 

caráter mais local. Assim se constituiu historicamente o setor (no que diz respeito à TV, com 

o “empurrãozinho” da Ditadura Militar).   

Os grupos de comunicação do Ceará, nesse contexto, formaram-se aos poucos. O 

Sistema Verdes Mares demorou 20 anos para finalizar o seu “núcleo duro”, com rádio, TV e 

jornal. O mercado nordestino de uma forma geral se apresentou restrito. Observando os 

Anuários de Mídia 1982/83, 1988/89, 1990/91 e 1993/94 (Anexo 4) percebe-se a assimetria 

do poder entre mercados regionais. A região registra, por exemplo, o menor percentual de 

domicílios com televisão de todo país em 1989. Embora 66% das casas possuíssem aparelhos 

de rádio, os televisores penetravam apenas 29%, conforme o Anuário Brasileiro de Mídia, 

88/89. Nas regiões Sudeste e Sul esses percentuais são respectivamente 86% (rádio)/ 76% 

(TV) e  89%(rádio) / 62% (TV). Enquanto o Nordeste possuía, em 1988, 85 títulos de 

impressos, o Sudeste contava com 1.137 e o Sul com 347.  Isso está relacionado com o 

tamanho dos mercados consumidores desses locais, pois, embora as capitais nordestinas 

constassem entre as 10 primeiras no índice de potencial de consumo (IPC) (tendo Fortaleza 

mantido a 8ª posição em 1982 e a 9ª em 1986, 1989 e 1991, sendo a terceira do Nordeste), 

encontravam-se em números absolutos bem inferiores às duas primeiras capitais (São Paulo e 

Rio) e não eram acompanhadas de outras cidades do interior do estado, ao contrário do que 

acontecia no Sudeste. 
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Crescimento do setor de radiodifusão - I 

 
 

Tabela - Criação de emissoras AM em Fortaleza 

Emissora Ceará Rádio 
Clube Iracema Uirapuru Verdes 

Mares 
Dragão do 

Mar Assunção AM do 
Povo 

Cidade 
AM 

Ano 1934 1948 1956 1957 1958 1962 1982 1982 
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Crescimento do setor de radiodifusão - II 
 

Tabela - Criação de emissoras de TV no Ceará 

Emissora TV Ceará TV Verdes 
Mares TV Educativa TV Uirapuru TV Jangadeiro TV Diário 

Ano 1960 1970 1974 1978 1989 1997 
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 Hoje, considerando os grupos privados da capital cearense que possuem veículos em 

pelo menos dois ramos da indústria cultural temos além do Sistema Verdes Mares, o Grupo O 

Povo, o Grupo Cidade e o Grupo Jangadeiro. A distribuição dos veículos se encontra da 

seguinte forma: 

. 

• Sistema Verdes Mares (Grupo Edson Queiroz) (7 veículos) 

Jornais: Diário do Nordeste (1) 

Rádios43: Verdes Mares AM, FM 93, FM Recife (3) 

Televisões: TV Verdes Mares, TV Diário (2) 

Portal virtual: Portal Verdes Mares (1) 

 

• Grupo O Povo (7 veículos) 

Jornais: O Povo (1) 

Rádios: AM do Povo/ CBN, Calypso FM, Mix FM (antiga FM do Povo), Tempo 

FM (4) 

Televisões: TV O Povo (1) 

Portal virtual44: OPOVO.com.br (1). 

 

• Grupo Cidade (7 veículos) 

Rádios: AM Cidade, Atlântico Sul FM, FM Cidade, Jovem Pan FM, Tropical FM, 

Liderança FM (6) 

Televisões: TV Cidade (1) 

 

• Grupo Jangadeiro (4 veículos) 

Rádios: Jangadeiro FM (1) 

Televisões: TV Jangadeiro (1) 

Serviço de TV por assinatura: NET (1) 

Portal virtual: Jangadeiro On-line (1) 

 

Desses grupos, o único em que a totalidade do capital social não se encontra nas mãos 

de familiares é o Grupo Jangadeiro, o mais recente dos quatro. Um de seus proprietários é o 
                                                 
43 A FM Recife atua no mercado da capital pernambucana e não em Fortaleza. Desconsideramos aqui a rádio 
Tamandaré (RJ), pois esta se encontra arrendada. 
44 São considerados portais virtuais as páginas eletrônicas que além de servirem para a divulgação dos produtos 
do grupo possui uma produção de conteúdo relativamente independente às demais empresas. 
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senador Tasso Jereissati, marido de Renata Jereissati, filha de Edson Queiroz e sócia das 

empresas da família Queiroz. Podemos visualizar uma convergência dos grupos via gerações 

(herança), entretanto, não é correto afirmar (como fazem alguns autores) que o Sistema 

Verdes Mares seja da família Jereissati, tentando buscar um vínculo político entre mídia e 

parlamentares. De acordo com todos os entrevistados não existem quaisquer relações entre o 

ex-governador e o Sistema Verdes Mares de propriedade, interferência política ou gerencial.  

O Grupo O Povo mantém há mais tempo que os concorrentes um veículo de 

comunicação de massa em suas mãos. No entanto, embora o jornal O Povo (1928) seja o mais 

antigo dos acima referidos, o grupo só iniciou a diversificação de setores em 1980, com a 

fundação da FM do Povo. Embora, tenha se mantido sólido na concorrência, o seu 

pioneirismo não significou liderança. Entre todos, foi o que apresentou o crescimento mais 

lento. Sua história se vincula com a fundação da primeira rádio, a Ceará Rádio Clube. Seus 

proprietários são descendentes diretos do fundador do periódico e da emissora. No entanto, a 

emissora foi tomada pelos Emissoras e Diários Associados em uma manobra, que arrancou 

das mãos de seu proprietário João Dummar a estação, apoiando-se no fato de este ser natural 

do Líbano e a lei restringir as concessões a brasileiros. Somente em 2007 passou a explorar o 

mercado de televisão. 

O Grupo Cidade optou pela parceria com grupos fortes nacionais. No que diz respeito 

à televisão, criada em 1978, fez parte da Rede Bandeirantes até 1982, quando passou a 

participar do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Com o crescimento da Rede Record 

deixou o parceiro e integrou a nova rede em 1997. Além disso, compõe a rede nacional de 

rádio Jovem Pan FM.  

Os serviços das Organizações Globo se encontram distribuídos entre o Grupo 

Jangadeiro (NET), Grupo o Povo (CBN) e Sistema Verdes Mares (TV Globo e Globo.com). 

Assim, o caso do Ceará contraria a afirmação de alguns autores que apresentam a reprodução 

das parcerias entre empresas de comunicação nos diversos ramos do mercado de 

comunicação. Lima (2004, p. 102) chama esse fenômeno de monopólio em cruz. Segundo ele, 

“trata-se da reprodução, em nível local e regional, dos oligopólios da propriedade cruzada”, 

em que “os sistemas regionais de comunicações são constituídos por dois “braços” principais, 

geralmente ligados às Organizações Globo”. O autor aponta o Ceará como exemplo de 

monopólio em cruz, porém como é possível observar, os vínculos entre as diferentes empresas 

de um mesmo grupo local e aquelas de outro nacional são mais fluidos do que sugere o autor 

(embora a estrutura da concorrência nos diversos ramos se reproduza nos dois níveis, como 

veremos mais adiante).   
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 Todos os grupos são provenientes de investimentos em outros setores que se 

diversificam na direção da comunicação, a não ser o Grupo O Povo, que iniciou com o jornal 

ainda na década de 1920. O fato de serem frutos de um deslocamento de capital de outros 

ramos da economia para o da comunicação pode ser considerado como elemento importante 

na definição de uma racionalidade empresarial para os veículos que conseguiram se manter, 

no lugar de uma mentalidade “autóctone” da comunicação. Da mesma forma, expressam a 

exigência de um volume de capital para concorrer no setor que apenas conglomerados 

econômicos possam ter, eliminando a priori os “aventureiros”. 

Alguns grupos nacionais tentaram explorar diretamente o mercado cearense. O mais 

expressivo foi o Emissoras e Diários Associados, que se manteve na concorrência do mercado 

de diários, rádio e TV até a década de 1980, quando deixou de ser um grupo expressivo. Foi 

sucedido pela TV Manchete e Rede TV!, porém essas organizações não buscaram diversificar 

sua participação no mercado local, utilizando as sucursais cearenses basicamente como canais 

de escoamento da sua produção nacional. 

O Sistema Verdes Mares supera os anteriores, permanecendo líder em todos os setores 

que explora comercialmente. A FM 93, por exemplo, registrou o maior índice de audiência 

média do país na pesquisa realizada entre outubro e dezembro de 2007 pelo IBOPE. A FM 

Recife consta também no quadro como quinta colocada, embora seja a segunda na capital 

pernambucana. A posição da primeira permanece consolidada, enquanto a da segunda sofra 

algumas oscilações, não constando em algumas pesquisas no ranking das cinco primeiras.  

 

Tabela - Emissoras com maior índice de audiência média  

Emissora FM Praça Índice de Audiência 

93 Fortaleza 4,80 

Band Florianópolis 4,10 

Clube Recife 3,22 

Piata Salvador 3,18 

Recife Recife 2,64 

Fonte: IBOPE - dez 2007 

 

A TV Globo consta como líder de audiência em todas as praças em que está presente. 

Não é diferente no Ceará Como vimos na tabela da página 92, já em 1979 ela mantinha essa 

posição. A TV Verdes Mares possui penetração em 97% dos municípios do Ceará, conforme 
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o site do Grupo Edson Queiroz. O Diário do Nordeste tem o maior número de leitores em 

Fortaleza. Possui um índice de 79% na leitura de jornais locais e o maior número de leitores 

exclusivos (72% dos público que escolheu apenas um jornal para ler). É o único jornal com 

circulação em todos os municípios do Ceará, de acordo com a página eletrônica do grupo. 

Edilmar Norões (2008) afirmou na entrevista concedida ao autor que o Portal Verdes Mares é 

o maior em número de acessos, comparado aos concorrentes. 

Mais do que apresentação de índices, as informações aqui referidas apresentam um 

quadro consolidado de liderança nos negócios em comunicação. No entanto, comparado ao 

que se tem nacionalmente, o mercado local possui muito pouca expressividade, oscilando 

entre 2% e 3% dos investimentos em publicidade nacional. Enquanto isso, cidades como São 

Paulo e Rio de Janeiro abarcam 36% e 14% respectivamente. 

 

 

 

  



 
 
 

102

 

Investimentos publicitários 

 
Tabela e Gráfico- Evolução dos investimentos publicitários em Fortaleza (sem 
transformação para referência monetária comum) 

Investimento publicitário em Fortaleza
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Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
R$ (mil) 445.872 511.515 579.081 685.832 820.831 927.346 

Fonte: IBOPE 

 

 

 

Tabela - Distribuição dos investimentos por veículo por porcentagem (Brasil) 
Meio/ Ano 2001 2002 2003* 2004 2005 2006 
TV 43,84 46,02 46 48 48 49 
Jornal 35,51 34,44 34 32 33 31 
Revista 11,48 10.38 10 9 9 9 
TV 
Assinatura  

4,96 5,07 6 6 7 8 

Rádio 2,78 3,24 3 3 3 3 
Outdoor 1,43 0,84 1 1 1 0 
*A partir desse ano não informam mais as frações 
Fonte: IBOPE 
 

Tabela – Investimentos publicitários em praças (por porcentagem) 

Praça/Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Fortaleza 3 3 2 2 2 2 
São Paulo 36 37 36 36 37 36 
Rio de 
Janeiro 13 13 14 14 14 14 

Recife 4 4 4 4 3 3 
Salvador 2 2 2 2 3 3 

Fonte: IBOPE 
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As tabelas acima demonstram a disparidade de investimento entre ramos da indústria 

cultural brasileira, assim como a desigualdade regional, em que um único centro abocanha um 

terço das verbas e as maiores capitais nordestinas não superam os 4%. Com a fonte de capital 

concentrada e centralizada no Sudeste, a influência dessa região sobre os demais mercados 

regionais se faz sentir. Concentra, assim, poder para concorrer, barganhar e intervir nesses 

mercados, via formação de redes com grupos locais (nos modelos de cultura de onda), 

comercialização de bens culturais ou participação direta (sucursais). No Ceará, não é 

diferente. Todos os grupos apresentados aqui possuem vínculo direto com algum grupo 

sudestino, embora ofereçam também outros serviços com maior autonomia do que a 

padronização das redes permite. 

Esse quadro apresenta um processo de retro-alimentação em que o poder econômico 

instituído nacionalmente e localmente tende a se ajustar e moldar cenários de concorrência 

semelhantes por todo o país. Fortifica-se assim a partir da reprodução da mesma estrutura em 

diferentes níveis. À maior parte dos lugares do país que um brasileiro for, contará com a 

certeza de que vai se deparar com basicamente as mesmas redes de televisão, periódicos 

alimentados pelas mesmas agências de notícias e emissoras de rádio difundindo os sucessos 

promovidos pelos grandes selos musicais. Embora cada ramo da indústria cultural possua 

especificidades (cultura de onda, mercadorias culturais, ênfase nacional, ênfase local) e 

possuam “relativa” autonomia uns dos outros, cada mercado local se apresenta como espelho 

do outro. Enfatiza-se aqui a palavra relatividade para chamar atenção, entre outras coisas, para 

duas dimensões importantes: a não reprodução necessária do monopólio em cruz e a gestão de 

veículos de diversos ramos por um mesmo capital.   

Bolaño (1988, p. 16) destaca que  

a característica mais evidente e mais importante da indústria cultural é o 
fato de ocupar uma dupla posição dentro do sistema capitalista. Ou seja, 
como empresas capitalistas, na mais estrita acepção do termo, não há nada 
que distinga os oligopólios culturais de quaisquer outros oligopólios. Mas 
essas empresas têm também um papel ideológico que pode adquirir 
importância crucial numa situação em que os “aparelhos” tradicionais, têm 
um poder de penetração limitado. 

 

O autor acrescenta assim ao que já havíamos nos referido anteriormente sobre a 

natureza da indústria cultural, o aprofundamento do vínculo entre produção econômica e 

ideológica da mídia, a sua integração à estrutura oligopólica especifica do capitalismo tardio. 

Já foi enfatizado seu caráter ideológico relacionado com a tendência à racionalização e 

consumismo no capítulo anterior, interessando agora enfatizar suas características infra-
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estruturais. Entretanto, buscando superar a mutilação mecanicista do objeto de pesquisa, 

Bolaño constrói um recurso que liga a análise da concorrência em mercados oligopolizados e 

a produção racionalizada de conteúdos culturais. Recorrendo à proposta e modelo de Possas 

(1990) de se posicionar em uma perspectiva dinâmica na análise de mercados oligopolizados, 

Bolaño se apóia no conceito de barreiras à entrada para nos apresentar o padrão tecnoestético 

como categoria de análise em mercados de comunicação.  

O oligopólio é encarado por Possas (1990, p. 161) como “uma classe de estruturas de 

mercado caracterizada pela existência de importantes barreiras à entrada”, sendo estas a 

“síntese da natureza e dos determinantes da concorrência num dado mercado oligopolístico, 

abrangendo tanto a concorrência potencial como a interna”. Mesmo que essa definição não 

abarque todas as empresas de uma estrutura de mercado, o autor afirma já ser suficiente 

quando contempla as características das “maiores e/ou mais progressivas”. Em sua tipologia 

de oligopólios apresenta um tipo que particularmente nos interessa.  

 
Os oligopólios diferenciados são marcados pelo fato de que a natureza dos 
produtos fabricados faculta às empresas disputa pelo mercado mediante a 
diferenciação do produto, como forma predominante. [...] na medida em que 
a diferenciação está quase sempre associada a certos mercados de bens de 
consumo duráveis ou não-duráveis, o esforço competitivo estará 
concentrado nas despesas de publicidade e comercialização, no que se 
refere aos produtos existentes, assim como à permanente inovação de 
produtos apoiada em gastos de pesquisa e desenvolvimento, através de 
novos produtos, modelos, desenhos, qualidade e preços, tendo em vista 
diferentes faixas de consumidores por nível de renda, hábitos, idade, e 
outras variáveis. A natureza das barreiras à entrada, que por hipótese tem de 
estar presentes em qualquer tipo de oligopólio, não se prende neste caso a 
economias técnicas de escala e/ou indivisibilidades (nem tampouco ao 
volume mínimo de capital), mas sim às chamadas economias de escala de 
diferenciação, ligadas à persistência de hábitos e marcas e 
conseqüentemente ao prolongado e elevado volume de gastos necessários 
para conquistar uma faixa de mercado mínima que justifique o investimento 
(POSSAS, 1990, p. 175) 

 

 É possível perceber aí a ênfase na produção criativa e racional da mercadoria como 

forma de manter fatias de mercado, mais do que pela disputa por meio de preços. Podemos 

inferir ainda que os bens produzidos pela indústria cultural se adequam melhor a esse modelo 

pela própria natureza empática das mercadorias culturais. O padrão tecnoestético, a forma 

estandardizada de confecção da aparência e do conteúdo, o receituário definido nos 

departamentos de pesquisa e marketing, funcionam como obstáculo à chegada de novos 

concorrentes e como fundamento da concorrência dentro de uma estrutura de mercado. 

Assim, esse fator apresenta uma eficácia maior em inibir a entrada nesse setor do que a 
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exigência de um capital mínimo. Em outras palavras, a experiência no setor e a fidelização de 

uma determinada demanda tem importância superior aos altos investimentos de um possível 

novo pretendente ou um inferior na hierarquia do oligopólio. 

 No Ceará, assim como em outros centros, a indústria cultural se consolida no 

momento em que a população urbana supera a rural, constituindo novos costumes, marcados 

pela circulação e consumo de mercadorias. Se na década de 1970, a população urbana do 

Ceará era de 40,8%, somente na década seguinte supera a metade da população, atingindo os 

53,1%45 (Aspectos Gerais da Economia e da Sociedade do Nordeste, 1985, p. 166) A estética 

da mercadoria vai se tornar fundamental na relação entre a população que cresce nos centros 

urbanos e os oligopólios diferenciados. E aqueles grupos que investiram mais alto na 

utilização das técnicas aperfeiçoadas de pesquisa de mercado e produção cultural na fase da 

reorganização do mercado de comunicação tiveram grandes chances de liderar o setor. 

 

 

4.2 O processo de concentração e centralização 

 

Como vimos, a indústria cultural tende à oligopolização do mercado e nos interessa 

agora centrar a análise em alguns determinantes da constituição e transformação da estrutura 

oligopolística (concentração e consolidação) naquilo que se refere ao Sistema Verdes Mares.  

Um mercado oligopolizado não se apresenta como a cópia do mercado concorrencial 

clássico restrita a um pequeno grupo. Existe uma hierarquia entre os participantes da 

concorrência, definida, entre outros fatores, pelas barreiras à entrada. A liderança tende então 

a definir a condição imediata da entrada (BAIN apud POSSAS, 1990, p. 94). Em outras 

palavras, o grupo líder geralmente define os marcos do nível mínimo da relação entre preço 

(do produto equivalente da indústria) e custo mínimo (que varia para cada elemento do 

mercado dependendo de sua capacidade instalada).  As “condições de entrada” mais 

marcantes em mercados culturais são as “vantagens de diferenciação de produtos”. Estas “se 

traduzem na preferência estabelecida por produtos existentes, consolidada através de marcas, 

patentes de desenho, sistemas de produção protegidos e permanente inovação de produtos em 

programas de pesquisa e desenvolvimento” (BAIN apud POSSAS, 1990, p. 95). 

Apesar de só criar seu departamento de marketing no fim da década de 1980, o 

Sistema Verdes Mares vai ser o primeiro grupo a concebê-lo no Ceará. O departamento de 

                                                 
45 Pernambuco é o único estado nordestino que supera os 50% já na década de 1970. 
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marketing do Sistema Verdes Mares é dividido em três partes: pesquisa, produção e eventos. 

O setor oferece dados aos departamentos comerciais e de programação dos veículos, dando-

lhes subsídios ao planejamento e à concepção dos produtos. Para a responsável, sua função é 

clara: “a pesquisa é a principal ferramenta de vendas” (CATUNDA 2008). Entre o que é 

produzido pelo departamento encontram-se materiais de divulgação específicos de novelas e 

programas da Rede Globo, com informações sobre público e sinopses do conteúdo da 

programação. 

No que se refere à TV Verdes Mares, esta se associou ainda em 1974 com uma rede 

que soube investir na pesquisa de mercado. Mattelart (1987, p. 58) nos diz que  

a Globo foi a primeira emissora de tevê a atribuir ao Ibope uma importância 
capital. Cliente assídua das sondagens dessa instituição que presta serviços 
a toda a mídia nacional, a Globo criou seus próprios departamentos de 
pesquisa e análise. 
 

Diz ainda que “a lei do Ibope é a lei da concorrência. Ela comanda as alterações na 

programação” (MATTELART, 1987, p. 60). A importação desse know-how da cabeça-de-

rede foi fundamental para a ascensão da afiliada. Beneficiou-se também do fato de ter como 

concorrentes em seus primeiros passos apenas uma empresa estatal (TV Educativa) e, no 

campo privado, a decadente Rede Tupi.   

Outro fator determinante na definição do nível das barreiras à entrada é “a ameaça de 

entrada de grandes empresas solidamente estabelecidas em outras atividades e que pretendam 

diversificar, para tanto dispondo de amplos recursos financeiros e poder de mercado” 

(POSSAS, 1990, p. 99). O Sistema Verdes Mares, vinculado a um dos maiores 

conglomerados econômicos do Ceará, não só possui capacidade de se manter em uma 

eventual grande disputa local, como representa exatamente um exemplo dessa “grande 

empresa estabelecida” que buscou na comunicação em um momento oportuno uma alternativa 

para a diversificação dos negócios. 

O Grupo Edson Queiroz possui empresas nos seguintes ramos: 

• Distribuição de GLP 

• Água Mineral e Bebidas Prontas 

• Mineração 

• Eletrodomésticos 

• Agroindústria 

• Comunicação 

• Educação 

O conglomerado é líder brasileiro na distribuição de GLP, detém a sétima posição no 

ranking mundial de comercialização de água mineral (ironia, para uma empresa sediada no 

estado do Brasil mais marcado pela seca), além de exportar produtos para diversos países e já 
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ter constado no ranking dos 100 maiores grupos econômicos brasileiros. Esse poder 

econômico também se faz sentir no mercado de comunicação. 

  O Sistema Verdes Mares de Comunicação é constituído por quatro empresas: Editora 

Verdes Mares LTDA (jornal Diário do Nordeste), Rádio Verdes Mares LTDA (Verdes Mares 

AM e FM 93), Televisão Verdes Mares LTDA (TV Verdes Mares e Recife FM46) e Televisão 

Capital de Fortaleza LTDA (TV Diário); embora a quantidade de veículos (emissoras e 

periódicos) supere esse número. A aquisição da Rádio Verdes Mares em 1962 (na época, 

ainda sociedade anônima) significou em dois anos a sextuplicação do capital social de Cr$ 20 

milhões (o capital da fundação) para Cr$ 126 milhões. Vemos aí um exemplo do poder do 

conglomerado de fomentar o crescimento dessas empresas.  

A consolidação do capitalismo tardio no Brasil promoveu como característica inerente 

a essa fase da ordem capitalista a concentração e centralização de poder. A estrutura 

observada a nível mundial, em que oligopólios comandam os mercados, se reproduz a nível 

local em setores importantes, como se nos dois andares geográficos se reproduzisse o mesmo 

processo. No entanto, o fato não é “privilégio” do setor da comunicação. Marx (2006) já 

apontava para o processo de concentração e centralização como algo inerente à natureza do 

capitalismo, ao contrário do que afirmavam seus predecessores, de que o desequilíbrio na 

concorrência seria um fator anômalo do sistema, que tenderia à auto-regulação. Marx 

identifica no capitalismo tendências à acumulação, à concentração, à diversificação e à 

centralização do capital. É importante diferenciá-las, pois desempenham um papel 

fundamental, e aparentemente paradoxal, no que discutimos aqui.   

1- “Todo capital individual é uma concentração maior ou menor dos meios 
de produção, com o comando correspondente sobre um exército maior ou 
menor de trabalhadores. Cada acumulação se torna meio de nova 
acumulação”. (2006, p. 728) 
 
2- “A divisão da fortuna nas famílias capitalistas, além de outros fatores, 
desempenha aí um papel importante. Com a acumulação do capital, cresce, 
portanto, em maior ou menor proporção o número de capitalistas. (2006, p. 
728). 
 
3- “O que temos agora é a concentração dos capitais já formados, a 
supressão de sua autonomia individual, a expropriação do capitalista pelo 
capitalista, a transformação de muitos capitais pequenos em poucos capitais 
grandes. Este processo se distingue do anterior porque pressupõe apenas a 
alteração na repartição dos capitais que já existem e estão funcionando; seu 
campo de ação não está, portanto, limitado pelo acréscimo absoluto da 
riqueza social ou pelos limites absolutos da acumulação. O capital se 
acumula aqui nas mãos de um só, porque escapou das mãos de muitos 

                                                 
46 A Rádio Recife FM consta na JUCEC como pertencente a esta empresa.  
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noutra parte. Esta é a centralização propriamente dita, que não se confunde 
com a acumulação e a concentração.” (2006, p. 729) 

 

O autor apresenta processos complementares, mas que não devem ser confundidos 

entre si. Tem-se a acumulação como processo de retro-alimentação em que a riqueza gera 

mais riqueza (via exploração de trabalho não-pago, a mais-valia), tem-se a concentração de 

riqueza (e poder) nas mãos de um mesmo capital individual, tem-se a divisão da riqueza como 

decorrência de vínculos sociais de parentesco (fator que contribui para o aumento do número 

de capitalistas, e às vezes para a diversificação dos negócios) e tem-se a centralização do 

capital via eliminação da concorrência (o que reduz o número de capitalistas). 

A acumulação, condição preliminar do capitalismo, incrementa o poder do capitalista 

sobre o mercado através da concentração de meios de produção. A mesma concentração que 

significa maior comando do capitalista sobre os trabalhadores significa maior poder 

econômico deste ante os seus iguais, representando a eliminação do concorrente como caso 

limite. 

 Em mercados oligopolizados os concorrentes tendem à cooperação, pois a ruptura 

completa da coordenação oligopolísticas pode significar uma guerra “fratricida” que evoque o 

descontrole do mercado e ameace todos os seus membros. O despertar de atitudes 

“irracionais” de disputa pode gerar mais prejuízos do que a aceitação de uma posição inferior 

na hierarquia. 

A formação de associações patronais representa assim mais do que a formação de um 

grupo de pressão, mas uma expressão da colaboração no setor. A Associação Cearense de 

Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), fundada em 1978, tinha na composição de sua 

diretoria em 2007 o presidente José Edilmar Norões Coelho (Sistema Verdes Mares), os vices 

Miguel Dias de Souza Filho (Grupo Cidade), Marcelo Henrik Silva dos Santos (Grupo 

Jangadeiro)47, e o diretor de marketing, João Dummar Neto (Grupo O Povo). O oligopólio 

encontra-se assim presente e a hierarquia reproduzida de certa forma nas posições dos 

membros. Não há nada que obrigue uma conformação mecânica entre a hierarquia do 

mercado e a da associação, embora seja possível supor a partir do já discutido que isso se 

apresente como tendência. 

A centralização pode se dar por via da simples eliminação da concorrência, com o 

conseqüente abocanhamento de uma fração do mercado, ou com a sua incorporação. Como 

exemplos temos: o crescimento da TV Verdes Mares significando no estado uma ameaça à TV 

                                                 
47 Substituído posteriormente no grupo por Nazareno Albuquerque. 
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Ceará, que já sofria com a crise do Condomínio Associado; a compra da Rádio Verdes Mares 

e da TV Diário48 pelo Grupo Edson Queiroz. Embora a compra da rádio represente uma 

entrada no mercado e não a eliminação de um concorrente, ela também constitui um caso de 

centralização, pois houve a passagem da empresa de um bloco de capital para outro com 

maior concentração de capital. Incorporou ainda capitais de outros mercados como a Rádio 

Televisão Apodi LTDA (RN), a Rádio e Televisão do Pará LTDA (PA), a Rádio Televisão 

Maranhão (LTDA)49, a Rádio Tamoio (RJ) e a Rádio Palmares (AL).  

Percebe-se então que o processo de centralização e concentração pode impulsionar 

uma diversificação de setores explorados via aquisição ou criação de novas unidades de 

produção. A repartição do capital dentro da família possibilitou isso em um primeiro 

momento, quando Edson Queiroz, com parte do que conseguiu junto de seu pai, Genésio 

Queiroz, percorreu seu próprio caminho, fazendo das suas iniciativas novos 

empreendimentos. Embora a geração seguinte tenha recebido também o seu quinhão, 

principalmente após a morte de Edson Queiroz em 1982, de lá para cá o único novo 

empreendimento realmente representativo na área de comunicação foi a TV Diário. O pólo de 

atração representado pelo capital se impõe com força, como é possível perceber, pois apesar 

da diversificação o capital do Grupo Edson Queiroz mantêve-se centralizado, não se 

fragmentou. No movimento dessa diversificação/centralização, foi criada a Queiroz Comércio 

e Participações S/A para gerenciar esse capital em diversos setores, incluindo a Editora 

Verdes Mares LTDA (99,8% das cotas), a Nacional Gás Butano LTDA, a Paragás LTDA, a 

Esmaltec S/A,a Indaiá LTDA, a Minalba LTDA, a Casacaju S/A, a Esperança Agropecuária e 

Indústria LTDA e a Midol Mineralção Dolomita LTDA. 

Na década de 1990, o Sistema Verdes Mares optou por lançar veículos em mercados 

que já havia penetrado, inaugurando uma nova estratégia econômica. No entanto, o Jornal da 

Rua e a TV Diário se voltaram para faixas de público diferentes das que já trabalhavam os 

outros veículos. O primeiro, uma experiência que não vingou, voltou-se para o jornalismo 

sensacionalista, apostando na aceitação das classes com menor poder aquisitivo. A estratégia 

foi acompanhada50 pelo concorrente Grupo O Povo que lançou o jornal Hoje, sugerindo que 

os dois grupos analisavam a existência de potencial nessa faixa de mercado e se equivocaram. 

Já a TV Diário além do apelo popular estampado nos seus programas policiais e de auditório 

                                                 
48 A Televisão Capital de Fortaleza (TV Diário) pertencia aos irmãos Etevaldo Nogueira Filho, Francisco Magno 
Nogueira Lima e Antônio Eduardo Diogo de Siqueira. 
49 Ao que conseguimos nos informar não houve exploração desses mercados de televisão pelo grupo, apenas 
incorporação do capital.  
50 Francisco Bilas defende a posição de que o projeto do Sistema Verdes Mares é anterior (BILAS, 2008). 
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tem explorado a imagem da produtora de conteúdo regional para apanhar o público nordestino 

e egresso do Nordeste. A força dessa fatia de mercado pode ser explicada pelo fato de que no 

seio da consolidação de uma sociedade global ressurgem movimentos regionais, podendo ser 

um sinal de que “as diversidades transformam-se em desigualdades e antagonismos” (IANNI, 

2001, p. 49). As polarizações promovidas pela centralização capitalista se vêem diante da 

contra-tendência de afirmação das identidades, processo que o capital se apressa em explorar 

para gerar mais dividendos. A TV Diário se beneficia assim do fato de não encontrar um 

concorrente nesse setor, de o Nordeste ser berço de parte do Brasil, que emigrou durante os 

séculos passados fugindo dos castigos da natureza e na esperança de uma vida melhor em 

outras paragens do país, além de ser uma região que como percebeu Furtado (1981) 

enriqueceu muito nos últimos trinta anos. 

Embora, como nos diz Taschner (1992), demonstrativos financeiros não sejam muito 

confiáveis, é possível observar a posição econômica que cada uma das empresas de 

comunicação ocupa dentro do sistema (Anexo 3). Enquanto em 2003 a TV Verdes Mares 

mantinha um capital social de R$ 138,9 milhões e acumulou um lucro líquido de R$ 16 

milhões, esses números são para a Rádio Verdes Mares respectivamente R$ 2 milhões e R$ 4 

milhões, para a TV Diário R$ 24 mil e R$ 4 milhões, e para a Editora Verdes Mares R$ 21 

milhões e R$ 736 mil. Temos a TV Verdes Mares com o maior lucro, embora a relação grau 

de investimento e retorno financeiro seja muito mais positiva na TV Diário. Segundo o 

superintendente do Sistema Verdes Mares, a TV Verdes Mares, por ser afiliada da Rede Globo 

é a campeã de faturamento, acompanhada pelo Diário do Nordeste, pelas rádios e, por último, 

pela TV Diário. Diverge assim do que consta na demonstração do exercício social da empresa 

relativo, aparentemente, ao periódico do Grupo Edson Queiroz.  

A participação de cada empresa no lucro global do sistema teve o seguinte 

desempenho51: 

 

                                                 
51 Os números absolutos se encontram nos anexos. 
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TABELA – Distribuição da participação 

 Editora Rádio 
TV 

Verdes 
Mares 

TV 
Diário 

Total 
(%) 

1997 7,579257 2,550738 89,50084 0,369168 100 
1998 2,149365 1,796817 96,59782 -0,544 100 
1999 -1,75153 3,088127 97,63508 1,02832 100 
2000 2,090949 85,31178 -5,98676 18,58403 100 
2001 2,602021 2,480625 90,47552 4,44183 100 
2002 0,742938 3,259132 89,92136 6,076569 100 
2003 2,817879 19,02734 62,79337 15,36141 100 
2004 1,453032 12,91213 75,79762 9,837223 100 
2005 5,806323 16,00178 65,47792 12,71397 100 
2006 0,831188 13,59963 75,22391 10,34526 100 

Fonte: JUCEC 

 

É possível perceber por meio da tabela que a afiliada da Rede Globo é a empresa do 

Sistema Verdes Mares que possui disparadamente a maior fatia dos lucros, embora nos 

últimos quatro anos essa participação tenha diminuído com o crescimento da representação da 

rádio e da TV Diário. É razoável deduzir que o Sistema Verdes Mares ganha autonomia no 

setor com o crescimento de suas emissoras que não estão subordinadas a uma cabeça-de-rede, 

sugerindo o aparecimento na rigidez da indústria cultural brasileira de uma certa flexibilidade 

interna.  

 Vale ainda destacar que o Estado, além de construir a infra-estrutura para a expansão 

da comunicação no Brasil, atuou em alguns momentos como financiador direto do 

desenvolvimento da indústria cultural. É possível identificar nos registros do Sistema Verdes 

Mares o aumento do capital social a partir da incorporação de reservas de “incentivos fiscais” 

advindos da Embraer, de financiamento para Audiovisual (anos-base 1998 e 2000) e do 

Fundo de Investimento do Nordeste (Finor), sendo esse último uma das marcas mais 

importantes da política desenvolvimentista na indústria cearense, na década de 1980. 

 

 

4.3 Trabalho: sujeito ou objeto da produção 

 

Essa concentração de capital descrita até aqui possui um outro lado, que se manifesta 

no comando de um “exército de trabalhadores”. Conforme os fundamentos da Economia 
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Política, o trabalho humano é a fonte de toda a riqueza e comandar esse trabalho é dirigir a 

produção e reprodução da vida. As acrobacias do capital escondem sua realidade concreta que 

consiste em se constituir enquanto relação social entre pessoas. O trabalho coletivo, 

socializado, acompanhado da apropriação privada é uma das características da acumulação 

capitalista, que separou os meios de produção e o trabalho “livre”. Quando nos referimos a 

empresas de comunicação neste trabalho estamos nos referindo, na verdade, a organizações de 

trabalhadores sob o comando do capital. Os imperativos deste, embora pressionado por uma 

série de fatores, definem a direção dos empreendimentos que serão fruto do trabalho de uma 

multidão de assalariados. Com o objeto desta pesquisa não é diferente. 

A Economia Política da Comunicação francesa, remetendo à tradição da Economia 

Política Clássica, enfatiza a necessidade de se pensar o papel do trabalho na produção de bens 

simbólicos. Na indústria cultural, basicamente, duas qualidades diferentes de trabalhadores 

são definidas, conforme a ênfase recaia sobre a importância do processo criativo ou do 

desempenho técnico. Entre os diversos tipos de especialidade, o mercado de trabalho em 

televisão viu no Brasil o número de pessoas que abrange passar de 2.769, em 1960, para 

17.501, em 1985, sendo que desses, 7.528 constam como “funções artísticas” e 9.973 como 

“funções técnicas”, conforme o anuário do IBGE. No Ceará, nesse ano, o número era de 363 e 

368 respectivamente52.  

  O estado, que um ano após a criação da TV Verdes Mares, em 1971, possuía 215 

trabalhadores no setor de televisão, viu então nesses 14 anos o mercado de trabalho mais que 

dobrar, com o surgimento de mais duas emissoras. O rádio passou de 415, nesse ano, para 618 

(266 em cargos criativos e 352 técnicos), registrando um crescimento menor que o do setor 

anterior. Entre outras conseqüências, o crescimento do número de trabalhadores vai dar força 

à categoria para se organizar e pressionar os patrões. 

Mattelart (1987) fala dos problemas com a remuneração do trabalho nas 

comunicações. Miège (2000) nos diz também que há uma tendência à flexibilização da 

remuneração dos trabalhadores das empresas de comunicação pela própria natureza do 

trabalho. A atividade “criativa” daria margem para essas explorações. No entanto, alguns 

conflitos não fogem muito do modelo já conhecido por trabalhadores de outras categorias. Os 

jornalistas do Sistema Verdes Mares contam em sua história com duas batalhas marcantes na 

tentativa do grupo explorar mais o trabalho e garantir seu patamar de taxa de lucro. A 

primeira foi em 1988 quando os jornalistas do Diário do Nordeste pararam suas atividades 

                                                 
52 O IBGE não faz mais o levantamento ou não divulga os índices mais recentes desses indicadores. 
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por quinze dias, junto com os do jornal O Povo e Tribuna do Ceará, além de algumas 

televisões, para exigir um ajuste salarial53. Não surpreende que entre 1985 e 1991 algumas 

empresas de comunicação do Grupo Edson Queiroz tenham apresentado déficits em seus 

balanços (Anexo 3), do que podemos inferir uma tentativa das empresas repassarem as perdas 

aos trabalhadores.  

A segunda diz respeito à tensão entre empresas de comunicação e o sindicato pela 

regularização da situação dos funcionários que trabalham nas mídias eletrônicas. A orientação 

das empresas tem sido de que estes sejam todos registrados como profissionais radialistas. 

Assim podem contar com a facilidade de lidar com empregados de profissão não 

regulamentada e com um sindicato sem a combatividade que tem o Sindicato dos Jornalistas 

do Ceará (Sindjor-CE). Embora o processo judicial se estenda por um bom tempo, os 

trabalhadores têm conseguido vitórias, com pareceres favoráveis da justiça sobre sua causa 

(Anexo 5). 

Além do trabalho de jornalismo e de técnicos, podemos considerar ainda o trabalho 

“criativo” dos apresentadores de programas radiofônicos e de programas da TV Diário. Esse 

tipo de trabalho sofreu grandes perdas na história do Ceará, principalmente com a 

concentração da produção no Sudeste, para a qual o videoteipe teve um papel crucial. A TV 

Ceará, por exemplo, referência desse setor, após perder uma parte de sua equipe na década de 

1960 pela substituição da produção local pela veiculação de produtos “nacionais”, marca 

novamente as crises do mercado de trabalho cearense ao fechar suas portas em 1980, com 

cerca de 300 funcionários com salários atrasados, dos quais alguns foram incorporados pela 

Rede Manchete ou pelas demais emissoras (TRIBUNA DO CEARÁ, 1980). Com a chegada 

da TV Diário, com programação 100% local, o mercado aparentemente faz o movimento 

inverso, vendo o crescimento do setor. 

As FMs do Sistema Verdes Mares acompanham o que seria uma tendência nacional, 

de nesse âmbito os locutores acumularem também a função de técnico de mesa de som, 

reduzindo assim as despesas com pessoal. O pequeno espaço reservado para as intervenções 

do locutor nas programações musicais facilitam a justificativa dessa condição. 

O Grupo Edson Queiroz de uma forma geral apresenta uma das características do 

capitalismo tardio, que é a sua capacidade para intensificar o trabalho, e assim extrair-lhe 

maiores taxas de mais-valia. Apesar de crescer o número de empresas, se apresenta, pelo 

menos nos últimos vinte dois anos, como responsável por cerca de 14 mil empregos diretos, 

                                                 
53 Em 1985 já haviam parado por três dias pelo mesmo motivo. 
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sem alterar essa média. A capacidade de adquirir novas empresas sem aumentar o efetivo de 

empregados sugere a intensificação do trabalho despendido nas indústrias do conglomerado, o 

que como mostrou Marx em O capital significa o aumento das taxas de lucro da empresa e 

conseqüentemente, da mais-valia. 

O Sistema Verdes Mares tem 429 funcionários no Diário do Nordeste, 54 na Rádio 

Verdes Mares, 21 na FM 93, 204 na TV Diário e 304 na TV Verdes Mares, de acordo com o 

Anuário de Mídia 2008. Considerando que existe sinergia entre essas empresas (inclusive 

com utilização de material produzido por uma por parte de outra empresa), podemos 

considerar que a comunicação funciona como uma organização que abrange parte 

representativa do capital variável do Grupo Edson Queiroz. 

Em um mercado oligopolizado, a capacidade de aumentar a intensidade do trabalho 

conta também como poder de aumentar a capacidade de investimento e assim incrementar a 

amplitude da acumulação, fortalecendo-se diante dos concorrentes. Entretanto, tanto no caso 

da greve de jornalistas da década de 1980 como no registro de jornalistas como radialistas, os 

representantes do capital agiram de forma cooperativa para desarmar os trabalhadores e assim 

fazerem prevalecer os seus privilégios.  

A racionalização do processo de produção é fato determinante na capacidade de 

aumentar a produtividade do trabalho na indústria. O Grupo Edson Queiroz e o Sistema 

Verdes Mares se apresentam como empreendimentos econômicos que souberam investir nesta 

capacidade de modernização. A Unifor talvez seja o maior símbolo dessa consciência por 

parte de Edson Queiroz de que era preciso qualificar a mão-de-obra para melhor explorá-la. 

Obviamente não se reduz o papel da Universidade à instituição reprodutora de mão-de-obra, 

considerando, entre outras coisas, a sua própria natureza de investimento privado, que penetra 

o âmbito da educação como mais um campo a ser explorado economicamente, 

comercializando o serviço de ensino. 

A racionalização da produção vinculada ao processo de modernização que o 

capitalismo brasileiro assistiu na segunda metade da década do século XX, à qual já tratamos 

no capítulo anterior, foi uma das metas claramente perseguidas pelo Grupo Edson Queiroz, 

como já foi possível observar. Resultou para o Ceará no campo da comunicação na 

consolidação de um conjunto de empresas sólidas e para os trabalhadores em um mercado de 

trabalho inelástico, cada vez mais comprimido pela ausência de crescimento e pela pressão da 

nova mão-de-obra despejada no setor pelo aumento do número de instituições particulares de 

ensino ocorrido a partir do governo FHC, o que tem empurrado grande parte dos jornalistas 

para as assessorias de imprensa.  
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Conclusão? 
 

 Como é possível perceber, um grupo de mídia local possui dinâmicas próprias, que 

escapam à simples subordinação ao quadro nacional, embora não escape ao contexto geral e a 

força impulsionadora das tendências sócio-econômicas, assim como à influência em seu 

desenvolvimento advinda das pressões políticas, sejam diretas ou indiretas. A opção por 

abordar o tema em sua totalidade revelou exatamente que a escolha de um aspecto específico 

(econômico, político, social, cultural) pode comprometer a análise, já que o desenvolvimento 

do objeto aqui pesquisado se dá inserido em um campo marcado por uma multiplicidade de 

fatores que definem os seus contornos. Ou seja, mesmo com as limitações inerentes a 

qualquer abordagem, por se tratarem de recortes da realidade, o esforço por perspectivas que 

superem o simples ecletismo, que consigam realizar análises que articulem diversos enfoques, 

é necessário para reduzir as possibilidades de deslizes mecanicistas que construam relações de 

causa e efeito a partir de uma única referência. Não é também a multiplicação dos pontos de 

vista que garante a riqueza da análise, mas a capacidade de integrá-los em uma abordagem 

que considere os seus diferentes pesos relativos em cada contexto. Acreditamos que 

conseguimos neste trabalho realizar, a partir da metodologia adotada, essa proposta. 

 Embora enquanto pesquisa exploratória e, como pesquisa de uma forma geral, 

tenhamos ficado longe de esgotar o assunto, de apresentar resultados que poderiam ser 

chamados “conclusivos”, os objetivos dessa pesquisa foram atingidos. Conseguimos dialogar 

com as teorias da Comunicação, questionando algumas posições teóricas. Foi possível 

também traçar um panorama geral da relação entre um grupo de mídia local e o quadro 

nacional brasileiro desde a consolidação da indústria cultural. O que pode ter parecido uma 

perspectiva cronológica ampla, que poderia ter descambado na superficialidade da 

abordagem, revelou-se para nós a maneira mais adequada para abordar o tema, com ênfases 

nos fatores que se apresentaram a este pesquisador como mais relevantes no desenvolvimento 

do Sistema Verdes Mares, devido à sua capacidade de imprimir alterações no contexto geral. 

 Enfatizamos o papel do comando do Sistema Verdes Mares e sua articulação com a 

orientação da política econômica nacional no contexto da realização de uma modernização 

nos marcos do capitalismo que se globalizou nas últimas décadas. Vimos que o self-made-

man, membro de uma classe ainda em formação, proveniente em boa parte da burguesia 

comercial, foi incorporado pelo projeto desenvolvimentista, aproveitou-se do processo, 

defendeu-o via meios de comunicação de massa, mesmo longe de uma participação política 
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parlamentar e de uma inserção nas associações de classe. O que não o privou de realizar a 

tarefa de um intelectual orgânico. Foi um dos veículos da ideologia que hegemonizou o país e 

da qual se beneficiou. Inserido no processo, confundiu-se com ele, transformando-se 

conforme as tendências vigentes. Em outras palavras, sem perder sua particularidade, liderou 

em âmbito local e acompanhou a realização da consolidação da indústria cultural brasileira, 

mesmo com certa defasagem relativa ao que aconteceu no Sudeste, e, em seguida, diluiu-se na 

impessoalidade das corporações contemporâneas, processo que foi catalizado pela sucessão 

de gerações, embora permaneça o comando no âmbito familiar e, a curto prazo, não aponte 

para uma mudança nessa estrutura. 

 Da mesma forma, foi destacado o papel das transformações sócio-culturais a partir do 

avanço da racionalização sobre o cotidiano. A integração da economia e o interesse do capital 

de controlar também o consumo marcam a realidade brasileira que no último quartel do 

século XX vai contar com um mercado interno integrado e uma indústria cultural com uma 

ampla abrangência. As transformações ocorridas nesse período são fundamentais para a 

emergência de uma ideologia centrada no consumo e veiculada prioritariamente com o 

suporte da mídia.  

O mercado cearense de bens culturais, embora tenha sofrido um certo atrofiamento, 

passa a integrar o sistema nacional de redes de televisão com a chegada da Rede Globo. O 

local não cresceu o suficiente para tornar-se autônomo, embora a TV Diário se apresente 

como uma possível abertura para esse caminho, já que já vem demonstrando estabilidade e 

continua crescendo. A racionalização da produção local se deu de forma lenta e subordinada 

ao quadro nacional, já que as pesquisas de mercado em grande parte partem das cabeças-de-

rede. A integração deixa clara as marcas de uma hierarquização cultural que se dá associada à 

econômica. O Sistema Verdes Mares se apresenta como setor avançado dessa lógica dentro do 

Ceará ao mesmo tempo que apresenta uma alternativa de conteúdo “regional” no setor da TV 

aberta. Todavia, o caso da TV Diário não se apresenta como vanguarda de um movimento. Ao 

contrário, no lugar de encabeçar uma proposta fundada na identidade cultural local, a 

emissora basicamente vende esta identidade desarticulada de qualquer outra iniciativa neste 

sentido. 

 A oligopolização aparece como aspecto fundamental da organização do setor da 

comunicação, assim como tendência geral da economia sob o capitalismo tardio. A 

reprodução que os oligopólios em nível local representam dos oligopólios em outros níveis 

(nacional e mundial) se dá, porém, de uma forma relativamente autônoma. Embora integrados 

e alimentando-se dos benefícios que a concentração proporciona nos diferentes níveis, a 
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organização do mercado local não constitui mero reflexo do que acontece em outros planos. A 

participação de capitais provenientes de outros setores da economia se revela crucial, o que 

contribui para derrubar qualquer tentativa de se levantar barreiras entre a representação de um 

empresariado de comunicação e os demais setores da burguesia nacional.  

 A constituição de apenas quatro grupos de mídia no Ceará hierarquizados e com uma 

atuação conjunta em torno de interesses do setor reforça a idéia de que as características de 

mercados oligopolizados se reproduzem nos negócios de comunicação locais. A organização 

dessa hierarquia é influenciada por uma série de fatores que extrapolam o âmbito econômico. 

Como foi possível perceber o Sistema Verdes Mares se valeu de contextos políticos, 

econômicos e sociais favoráveis. Obviamente que a preponderância de cada um desses varia, 

sendo que hoje os atores envolvidos se acomodaram em suas posições no mercado, 

comodamente protegidos pelas barreiras à entrada que foram erguidas durante o processo e 

que são reproduzidas posteriormente.  

A defasagem entre as diferentes regiões aparece na análise dos mercados, 

demonstrando o atrelamento dos interesses da indústria cultural com os econômicos. Dessa 

forma, reforça-se a idéia de que se tornou imprescindível na análise dos meios de 

comunicação extrapolar a análise ideológica, indo direto ao interesse “infra-estrutural”, às 

funções da indústria cultural na (re)produção do capital no modo de produção atual. 

 Os trabalhadores aparecem como complicador na análise da indústria cultural, pois, 

não estando no comando, a sua expressão enquanto sujeitos emerge basicamente no conflito: 

seja na tentativa da criação escapar aos modelos definidos pela razão seja na pressão por 

reduzir as taxas de mais-valia. Embora tenham se manifestado no Ceará, os trabalhadores de 

comunicação de uma forma geral se encontram dentro de um contexto em que os 

empreendimentos crescem sem que a oferta de vagas acompanhe proporcionalmente esse 

crescimento, o que enfraquece o poder de organização da categoria a partir do acirramento da 

concorrência pelos reduzido número de postos de trabalho. 

 O Grupo Edson Queiroz tem se apresentado tímido nas décadas seguintes ao 

falecimento de seu fundador, o que não foi diferente na área de comunicação. Entretanto, a 

única iniciativa que se apresentou como mais ousada, a TV Diário, tem mostrado sucesso. 

Porém, o que aparentemente se apresenta como uma possibilidade de aumento de autonomia 

no mercado de TV aberta e abertura para a segmentação de um público “nordestino” 

permanece como iniciativa isolada (mas, ainda, em crescimento). Não representa, assim, uma 

mudança significativa no equilíbrio centro x periferia. A ausência de posturas mais ofensivas 

nesses útimos anos, assim como a própria influência estruturante de uma indústria cultural 

  



 
 
 

118

consolidada, com posições de mercado bem definidas (quadro em que o Sistema Verdes 

Mares se encontra na posição cômoda de líder) sugere que não devemos esperar nenhum 

empreendimento representativo vindo do grupo em um futuro próximo.  

 Diversos pesquisadores e comentadores da dinâmica da comunicação no mundo têm 

vislumbrado e fomentado no imaginário social muitas expectativas de transformação fundadas 

no avanço tecnológico, com a digitalização das mídias eletrônicas e convergência de 

diferentes suportes de veiculação. Aliado a isso, as mudanças na constituição que dão brecha 

para a abertura do capital internacional no campo da comunicação brasileira e o interesse da 

grandes multinacionais de telecomunicação em se inserirem nesse âmbito podem fazer com 

que haja uma redistribuição de grupos no mercado com a reconfiguração das barreiras à 

entrada. Entretanto, isto se constitui como possibilidade e que, caso se realize, vão se 

defrontar com uma série de novas questões. Em outras palavras, “muita água ainda vai rolar”. 

Acreditamos que, guardadas algumas particularidades do que aconteceu com o 

Sistema Verdes Mares, o Brasil inteiro viu se reproduzirem as mesmas tendências nos 

diferentes estados situados fora do centro hegemônico nacional. Embora respeitando 

diferentes cronologias e diferentes níveis de inserção, a concentração, o impulso verticalizado 

para a modernização, a organização racional da produção de comunicação, a centralização do 

mercado sob o comando de cerca de quatro grupos, a transformação das instâncias de 

comando das empresas, tudo isso tem marcado a história da indústria cultural brasileira em 

sua periferia, que é muito mais ampla do que o seu centro, que tem concentrado, além de tudo 

que já nos referimos, a atenção dos pesquisadores também. 
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Anexo 1- Quadro de acionistas das empresas do Sistema Verdes Mares55

 
Rádio Verdes Mares LTDA 
 
Em sua fundação -1957 
 

- Maria Coeli Cabral de Araújo (esposa de Paulo Cabral) 
- José Cabral de Araújo 
- João de Deus Cabral de Araújo 
- Edmundo Monte Coelho 
- Amélio João Terceiro Fiorio 
- Abelardo Guilherme de Freitas Barbosa 
- Virgílio Lustosa Cabral 
- José Flávio Leite Costa Lima 
- Sigefredo Edmilson Pinheiro 
- Jorge Furtado Leite 
- Luiza de Morais Correia Távora (esposa de Virgílio Távora) 
- Nícia de Morais Correia Marcílio 
- Inês Sílvia Braga Teixeira 
- Onofre Leite Leão 

 
Em 2007 
 

- Yolanda Vidal Queiroz   - Renata Queiroz Jereissati 
- Airton José Vidal Queiroz   - Lenise Queiroz Rocha 
- Edson Queiroz Filho   - Paula Queiroz Frota 
- Igor Queiroz Barroso 

 
 
Editora Verdes Mares LTDA 
 
Em sua fundação (Aceasa) – 1962  
 

- Genésio Queiroz    - Edson Queiroz 
 - Airton José Vidal Queiroz   - Elno Quinderé Moura 

- José Afonso Sancho    - Edmundo Rodrigues  
- João Saraiva Moura    - Raul Viana 
- Astrolábio Queiroz Filho (apesar  
do sobrenome não possui parentesco  
com Edson Queiroz) 

  
Em 2006 
  
 - Yolanda Vidal Queiroz    - Renata Queiroz Jereissati 
 - Paula Queiroz Frota     - Lenise Queiroz Rocha 
 - Queiroz Comércio e Participações S/A  
 
 

                                                 
55 Fonte: JUCEC 
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Televisão Verdes Mares LTDA 
 
Em sua fundação (Rádio Televisão Fortaleza S/A) - 1965  
 

- José Gerardo Barbosa Lima 
- José Leite Martins  
- Eugene 
- Antonino Fontenele Barros 
- Joaquim Alves da Mota 
- Romeu Aldigueri 
- Plauto Feijó Benevides 
- Humberto Abel Vilar 
- Luís Reinaldo Sepúlveda de Souza 
- Edson Queiroz 
- Geraldo Costa 
- Eduardo Leite Neto 
- José de Paula Barbosa 
- José Arimatéia dos Santos 
- Washington 
- Airton José Vidal Queiroz 
- Evandro Salgado Studart da Fonseca 
- Jacy 

 
Em 2006 
 

- Yolanda Vidal Queiroz    - Airton José Vidal Queiroz 
- Edson Queiroz Filho    - Myra Eliane Vidal Queiroz 
- Renata Queiroz Jereissati    - Paula Queiroz Frota  

 - Lenise Queiroz Rocha 
 
 
TV Diário LTDA 
 
Em sua fundação – 1988 (Televisão Capital de Fortaleza LTDA) 
 
 - Etevaldo Nogueira Filho 
 - Francisco Magno Nogueira Lima 
 - Antônio Eduardo Diogo de Siqueira 
 
Em 2007  
 - Celina Leal Queiroz 
 - Rádio Verdes Mares LTDA 
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Anexo 2 –  Capital Social das empresas do Sistema Verdes Mares 56

 
 
 
Editora Verdes Mares LTDA (antiga Aços Cearenses S/A - Aceasa) 

 
1977 Cr$  1.900.000 
(ano da transformação em Editora) 
 
1978 Cr$  5.900.000 
(incorporação da Rádio Televisão Apodi LTDA) 
 
1979 Cr$  7.600.000 
(incorporação da Rádio Televisão do Pará LTDA) 
 
1980 Cr$  10.800.000 
(incorporação da Rádio Televisão Maranhão LTDA) 
 
1983 Cr$  41.040.000 
(maio, incentivos Finor) 
 
1983 Cr$ 259.400.000 
(dezembro, ano de entrada da Queiroz, Comércio e Participações S/A) 
 
1985 Cr$ 659.400.000 
 
1986 Cz$  1.000.000 
(utiliza dinheiro da conta Incentivos Fiscais Finor/Embraer) 
 
1988 Cz$  25.000.000 
 
1989 NCz$  960.179 
 
1990 Cr$  1.500.000 

 
1991 Cr$ 381.216.000 

 
1992 Cr$  2.242.239.000 

 
1993 Cr$  27.562.500 
(Conversão pra cruzeiro real) 

 
1994 R$  289.500 
(incentivos fiscais Sudene) 
 
1995 R$  7.905.000 

 
1996 R$  14.313.000 

                                                 
56 Fonte: JUCEC 
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1997 R$  17.931.000 

 
1998 R$  20.899.500 

 
1999 R$  21.544.500 
 
 
 
 
Rádio Verdes Mares LTDA (antiga Rádio Verdes Mares S/A) 
 
1957 Cr$  20.000.000 
 
1964 Cr$  42.000.000 
(julho) 
 
1964 Cr$  126.000.000 
(outubro) 
 
1970 NCr$  560.000 
 
1972 Cr$  980.000 
 
1975 Cr$  1.140.000 
(aumento para explorar o serviço de FM) 
 
1976 Cr$  2.000.000 
 
1978 Cr$  6.000.000 
 
1980 Cr$  8.880.000 
 
1981 Cr$  12.600.000 
 
1982 Cr$  35.100.000 
 
1983 Cr$  102.000.000 
 
1984 Cr$  290.400.000 
 
1985 Cr$  996.000.000 
 
1986 Cz$  1.920.000 
(incentivos Finor/Embraer) 
 
1987 Cz$  4.260.000 
 
1988 Cz$  19.200.000 
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1989 NCr$  185.126,56 
 
1990 Cr$  2.880.600 
 
1991 Cr$ 52.788.531,32 
(transformada em sociedade por cotas de responsabilidade limitada) 
 
1992 Cr$ 304.632.091,80 
 
1993 Cr$  3.928.562,28 
(conversão pro cruzeiro real) 
 
1994 R$  34.375, 16 
 
1995 R$  1.094.051,88 
 
1996 R$  2.288.732,72 
(incentivos fiscais Finor) 
 
1999 R$  2.288.732,72 
 
2003 R$  2.826.901,44 
(incentivos fiscais – Audiovisual ano-base 1998 e 2000) 
 
 
 
Televisão Verdes Mares LTDA (Antiga Rádio Televisão Fortaleza S/A) 
 
1965 Cr$  100.000 
 
1970 NCr$  1.000.000 
 
1972 Cr$  1.450.000 
(agosto) 
 
1972 Cr$  2.800.000 
(setembro) 
 
1974 Cr$  4.800.000 
 
1976 Cr$  9.600.000 
(passa a se chamar Televisão Verdes Mares LTDA) 
 
1978 Cr$  20.160.000 
 
1982 Cr$  111.836.062 
(incorporação da Rádio Palmares) 
 
1985 Cr$ 1.000.106.145 
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1986 Cz$  10.000.000 
 
1990 Cr$  500.000 
 
1991 Cr$ 3.479.662.500 
 
1992 Cr$ 33.857.183.000 
 
1993 Cr$  416.025.000 
(cruzeiro real) 
 
1994 R$  3.797.000 
 
1995 R$  55.363.000 
 
1996 R$  105.866.000 
(incentivos fiscais – Finor) 
 
1998 R$  109.629.000 
 
1999 R$  138.917.500 
 
2003 R$  138.978.000 
(incentivos fiscais Audiovisual ano-base 1998 e 2000) 
 
 
Televisão Capital de Fortaleza LTDA 
 
1988 Cz$  31.000.000 
 
1996 R$  24.000 
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Anexo 3 - Demonstrativos do Resultado dos Exercícios das empresas do Sistema Verdes 
Mares57

 
 
 
Editora Verdes Mares LTDA (antiga Aços Cearenses S/A - Aceasa) 
 
 
1988 - Lucro Líq. Cz$ (35.884.794,85) 
 
1996 - Lucro Líq. R$ 3.614.403,13 / Receita Líq. de Vendas R$ 21.585.056,10 
 
1997 - Lucro Líq. R$ 2.907.087,52 / Receita Líq. de Vendas R$ 23.719.206,79 
 
1998 - - Lucro Líq. R$ 639.611,75 / Receita Líq. de Vendas R$ 21.083.548,06 
 
1999 - Lucro Líq. R$ (550.573,78) / Receita Líq. de Vendas R$ 22.369.240,95 
 
2000 - Lucro Líq. R$ 20.168,97 / Receita Líq. de Vendas R$ 25.938.819,12 
 
2001 - Lucro Líq. R$ 546.573,56 / Receita Líq. de Vendas R$ 30.884.915,24 
 
2002 - Lucro Líq. R$ 210.502,87 / Receita Líq. de Vendas R$ 34.084.233,25 
(em outro documento consta Receita Líq. de Vendas R$ 33.964.502,23) 
 
2003 - Lucro Líq. R$ 736.574,28 / Receita Líq. de Vendas R$ 36.251.513,78 
 
2004 - Lucro Líq. R$ 593.100,17 / Receita Líq. de Vendas R$ 40.076.346,37 
 
2005 - Lucro Líq. R$ 2.621.780,07 / Receita Líq. de Vendas R$ 45.910.926,51 
 
2006 - Lucro Líq. R$ 597.787,88 / Receita Líq. de Vendas R$ 47.561.290,80 
 
 

 
Rádio Verdes Mares LTDA (antiga Rádio Verdes Mares S/A) 
 
1982 - Lucro Líquido Cr$ 6.542.680,79 
 
1983 - Lucro Líquido Cr$ 13.133.572,16 
 
1984 - Lucro Líquido Cr$ 3.095.674,40 
 
1985 – Lucro Líquido Cr$ (174.479.817,00) 
 
1987 - Lucro Líquido Cr$ 4.012.519,22 
 
1988 – Lucro Líquido Cz$ (19.157.071,20) 

                                                 
57 Fonte: JUCEC 
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1989 - Lucro Líquido NCz$ (26.940,81) 
 
1990 - Lucro Líquido Cr$ (1.205.139,34) 
 
1991 – Lucro Líquido Cr$ (11.054.358,54) 
(transformada em sociedade por cotas de responsabilidade limitada) 
 
1997 - Lucro Líq. R$ 978.356,94 / Receita Líq. de Vendas R$ 4.548.563,51 
 
1998 - Lucro Líq. R$ 534.700,05 / Receita Líq. de Vendas R$ 4.347.949,48 
 
1999 - Lucro Líq. R$ 970.717,55 / Receita Líq. de Vendas R$ 4.810.175,64 
 
2000 - Lucro Líq. R$ 822.904,36 / Receita Líq. de Vendas R$ 4.785.206,72 
 
2001 - Lucro Líq. R$ 521.073,51/ Receita Líq. de Vendas R$ 4.631.566,66 
 
2002 - Lucro Líq. R$ 923.436,78 / Receita Líq. de Vendas R$ 5.080.470,11 
 
2003 - Lucro Líq. R$ 4.973.616,03 / Receita Líq. de Vendas R$ 5.331.015,33 
 
2004 - Lucro Líq. R$ 5.270.484,98 / Receita Líq. de Vendas R$ 6.156.169,52 
 
2005 - Lucro Líq. R$ 7.225.425,98 / Receita Líq. de Vendas R$ 7.615.357,25 
 
2006 - Lucro Líq. R$ 9.780.811,51 / Receita Líq. de Vendas R$ 7.843.725,79 
 
 
Televisão Verdes Mares LTDA (Antiga Rádio Televisão Fortaleza S/A) 
 
1996 - Lucro Líq. R$ 28.662.165,07 / Receita Líq. de Vendas R$ 40.887.171,04 
 
1997 - Lucro Líq. R$ 34.328.796,16 / Receita Líq. de Vendas R$ 45.799.372,73 
 
1998 - Lucro Líq. R$ 28.745.747,10 / Receita Líq. de Vendas R$ 41.285.735,44 
 
1999 - Lucro Líq. R$ 30.690.474,71 / Receita Líq. de Vendas R$ 44.742.243,54 
 
2000 - Lucro Líq. R$ (57.747,36) / Receita Líq. de Vendas R$ 49.242.552,00 
 
2001 - Lucro Líq. R$ 19.005.048,42 / Receita Líq. de Vendas R$ 47,431,865,89 
 
2002 - Lucro Líq. R$ 25.478.162,57 / Receita Líq. de Vendas R$ 49,939.378,84 
 
2003 - Lucro Líq. R$ 16.413.759,06 / Receita Líq. de Vendas R$ 53.943.580,67 
 
2004 - Lucro Líq. R$ 30.939.153,35 / Receita Líq. de Vendas R$ 61.614.775,28 
 
2005- Lucro Líq. R$ 29.565.820,03 / Receita Líq. de Vendas R$ 76.264.919,54 
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2006 - Lucro Líq. R$ 54.100.797,46 / Receita Líq. de Vendas R$ 80.666.415,65 
 
 
Televisão Capital de Fortaleza LTDA 
 
1997 - Lucro Líq. R$ 141.597,41 / Receita Líq. de Vendas R$ 369.547,21 
 
1998 - Lucro Líq. R$ (161.884,14) / Receita Líq. de Vendas R$ 1.222.498,57 
 
1999 - Lucro Líq. R$ 323.240,66 / Receita Líq. de Vendas R$ 4.505.812,56 
 
2000 - Lucro Líq. R$ 179.258,72 / Receita Líq. de Vendas R$ 4.765.204,99 
 
2001 - Lucro Líq. R$ 933.039,09 / Receita Líq. de Vendas R$ 6.621.979,69 
 
2002 - Lucro Líq. R$ 1.721.724,45 / Receita Líq. de Vendas R$ 7.715.549,06 
 
2003 - Lucro Líq. R$ 4.015.368,30 / Receita Líq. de Vendas R$ 13.007.623,75 
 
2004 - Lucro Líq. R$ 4.015.368,30 / Receita Líq. de Vendas R$ 13.007.623,75 
 
2005 - Lucro Líq. R$ 5.740.852,86 / Receita Líq. de Vendas R$ 17.750.748,28 
 
2006 - Lucro Líq. R$ 7.440.281,20 / Receita Líq. de Vendas R$ 20.844.482,58 
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Anexo 4 – Quadro da concentração regional58

 
Redes de Televisão 

1983 N. de 
emissoras 

Globo Band SBT Manchete Outras 

Norte 13 2 2 2 - 6 
Nordeste 23 8 6 3 2 - 
Sudeste 33 10 6 6 2 6 
Sul 35 16 7 7 - 4 
C. Oeste 14 6 1 4 1 2 
Brasil 118 42 22 22 5 18 
 

1988 N. de 
emissoras 

Globo Band SBT Manchete Outras 

Norte 23 8 2 8 2 - 
Nordeste 43 12 5 11 9 - 
Sudeste 52 14 9 10 8 6 
Sul 53 17 9 12 12 2 
C. Oeste 23 8 5 5 3 1 
Brasil 194 59 30 46 34 9 
 

1990 N. de 
emissoras 

Globo Band SBT Manchete Outras 

Norte 32 12 5 11 4 - 
Nordeste 36 14 4 10 8 - 
Sudeste 53 20 10 11 7 - 
Sul 37 8 9 8 11 - 
C. Oeste 21 10 5 3 2 - 
Brasil 179 64 33 43 32 - 
 
 
Emissoras de Rádio  

1983 
N. de 

emissoras 
AM 

N. de 
Emissoras 

FM 
 Norte 30 7 
Nordeste 151 32 
Sudeste 389 144 
Sul 347 64 
C. Oeste 67 17 
Brasil 984 264 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Fonte: Anuário Brasileiro de Mídia 82/83, 88/89, 90/91. Não incluídas as emissoras educativas. 
 

  



 
 
 

137

1988 
N. de 

emissoras 
AM 

N. de 
Emissoras 

FM 
Norte 52 31 
Nordeste 242 97 
Sudeste 439 286 
Sul 390 157 
C. Oeste 99 33 
Brasil 1222 604 
 

1990 
N. de 

emissoras 
AM 

N. de 
Emissoras 

FM 
Norte 87 66 
Nordeste 370 245 
Sudeste 503 475 
Sul 431 282 
C. Oeste 137 66 
Brasil 1528 1134 
 
Jornais 

1982 N. de 
títulos 

Norte 7 
Nordeste 28 
Sudeste 77 
Sul 44 
C. Oeste 9 
Brasil 165 
 

1988 N. de 
títulos 

Norte 28 
Nordeste 85 
Sudeste 1137 
Sul 347 
C. Oeste 106 
Brasil 1703 
 

1990 

N. de 
títulos 
filiados 
ao IVC 

Norte 1 
Nordeste 13 
Sudeste 12 
Sul 4 
C. Oeste 2 
Brasil 32 
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Lares com TV 
 1983* 1989** 1990** 

Norte 2% 34% 35,7% 
Nordeste 14% 29% 42,6% 
Sudeste 61% 76% 78,4% 
Sul 18% 62% 74,5% 
C. Oeste 5% 45% 47,4% 
Brasil 100% - 64,5% 
*Participação no total brasileiro 
** Do total de domicílios da região  
 
Lares com Rádio 

 1989* 1990* 
Norte 63% 57,6% 
Nordeste 66% 63,4% 
Sudeste 86% 80,9% 
Sul 89% 84,0% 
C. Oeste 72% 68,2% 
Brasil - 74,9% 
* Do total de domicílios da região  
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Anexo 5 – Reclamação Trabalhista do Sindicato dos Jornalistas do Ceará (trecho 
extraído da ação de cumprimento entregue à Vara do Trabalho de Fortaleza) 
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Anexo 6 – Logomarca da TV Verdes Mares 
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