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1. A diversidade cultural no contexto ibero-americano

Questionar-se sobre o impacto dos processos de produção e circulação da 
informação na promoção da diversidade cultural remete, primeiramente, 
à Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais (2005), aprovada pela Unesco.1 Essa Convenção, ratificada atualmente 
por 111 Estados, expressa em seus princípios reitores (art. 2o) que: “O acesso 
equitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais procedentes 
de todos os cantos do mundo e o acesso das culturas aos meios de expressão 
e difusão são elementos importantes para valorizar a diversidade cultural e 
propiciar o entendimento mútuo“.

Na gênese da Convenção se encontra um debate inacabado. Aquele que, no 
contexto da Rodada no Uruguai do Gatt, (1986-1993), confrontou delegações 
dos países (Estados Unidos, Japão) que pretendem incluir as produções 
culturais – filmes e obras audiovisuais – na lista de mercadorias submetidas 
às normas do livre intercâmbio com delegações (França e Canadá, entre 

1 Como destaca a Unesco, esta Convenção constitui – juntamente com a de 1972, relativa à Pro-
teção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, e a de 2033 para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial – um dos três pilares da conservação e promoção da diversidade criativa.
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outras) que, diante da denunciada homogeneização cultural, reivindicam a 
necessidade de continuar desenvolvendo políticas públicas e instrumentos 
(“cotas”, subvenções, créditos suaves, garantias sobre empréstimos, incentivos à 
exportação etc.) com a finalidade de garantir uma produção cultural endógena 
e diversificada (Gournay, 2004).

Esse debate não é novo e há décadas confronta diversos países e setores 
sociais. Nesse sentido, vale lembrar um antecedente muito importante da 
Convenção, o Relatório MacBride (Um Mundo e Muitas Vozes: Comunicação 
e Informação na Nossa Época, 1980), fruto das discussões em torno à 
proposta de uma Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação 
(Nomic). Tal trabalho, elaborado pela Comissão Internacional para o Estudo 
dos Problemas da Comunicação, presidida pelo Prêmio Nobel irlandês 
Sean MacBride, aborda aspectos-chave relacionados diretamente com o 
que hoje se entende por diversidade cultural: o controle governamental, o 
monopólio e a comercialização dos meios de comunicação ou o poder dos 
conglomerados transnacionais. Os autores do célebre relatório já alertavam: 
“Por definição, quem se interessa por uma comunicação mais desenvolvida, 
de melhor qualidade e mais livre é o público em geral, e a forma de ajudá-lo a 
fazer-se ouvir e de conseguir satisfazer os seus desejos consiste em introduzir 
o espírito democrático no mundo da comunicação.”

A proposta do Nomic nos anos 1970 pelo Movimento dos Países Não Alinhados, 
as constatações e recomendações do Relatório MacBride e a elaboração da 
Convenção da Unesco chamam a atenção para os problemas enfrentados pela 
produção, pela circulação e pelo consumo de importantes expressões culturais, 
tanto no âmbito internacional quanto nos âmbitos nacionais e locais.
Se concentrarmos nossa atenção no poliédrico espaço ibero-americano, 
encontraremos uma disparidade de situações e uma série de problemáticas, 
inter-relacionadas entre si e transversais aos países, que atentam contra a 
almejada proteção e promoção da diversidade cultural. Em um trabalho anterior 
(Albornoz e Herschmann, 2007), destacou-se que para a Ibero-América:

a) Foram constatados altos índices de concentração da propriedade 

dos meios de comunicação. Conglomerados empresariais como Prisa 
(Espanha), Globo (Brasil), Televisa (México), Clarín (Argentina) ou Cisneros 
(Venezuela) detêm, em seus respectivos mercados, posições dominantes 
na produção e na distribuição de conteúdos culturais de todos os tipos. 
A esse respeito, um importante estudo coordenado recentemente por 
Becerra e Mastrini (2010) demonstra claramente os elevados índices de 
concentração dos meios de comunicação (imprensa, rádio e televisão 

aberta e paga) e da indústria das telecomunicações (telefonia fixa e móvel 
e internet) na região. Tomando como referência dados correspondentes 
a 2004, a pesquisa destaca que: “mais de 82% dos mercados de 
informação e comunicação na Ibero-América estão concentrados, em 
média, em apenas quatro operadoras. A mesma medição no tocante ao 
domínio de mercado da primeira operadora, no conjunto das indústrias 
infocomunicacionais, sobe, em média, para 45%”.

b) Historicamente, a Ibero-América tem-se caracterizado pela relação 

simbiótica estabelecida entre os meios de comunicação e a classe 

política. A região, com diversas nuanças, mostrou a ausência de uma 
concepção de serviço público para os meios audiovisuais: não foram 
estabelecidos sistemas públicos de radiodifusão e as mídias comunitárias 
foram marginalizadas. Por outro lado, entre os governantes (de caráter 
democrático e ditatorial) se primou pela concepção instrumental dos 
meios de comunicação, transformando-os em “correias de transmissão” 
do ideário “oficialista”. Mergulhando na história da televisão, encontramos 
casos extremos como as intrincadas relações entre o PRI e a Televisa ou 
o apoio que O Globo prestou ao candidato Fernando Collor de Melo nas 
eleições presidenciais de 1989. Em alguns países, foram constatadas 
situações estruturais graves. Assim, por exemplo, Santos e Capparelli 
(2005) optam por utilizar o termo “coronelismo eletrônico” para descrever 
as históricas relações clientelistas entre a administração brasileira e os 
donos das cadeias de televisão aberta.

c) É incontestável a opacidade que domina a produção e a provisão 

de dados sobre os setores da informação, da comunicação e da 

cultura. Em geral, os países da região carecem de dados sistemáticos e 
confiáveis elaborados por órgãos independentes competentes. Muitos 
dados não são produzidos (por desconhecimento de sua importância ou 
por dificuldades de outra índole: custos, falta de colaboração dos agentes, 
economia informal etc.) ou estão nas mãos de empresas ou associações 
profissionais que dificultam seu conhecimento por parte do público. 
Assim, por exemplo, é quase impossível saber quantos exemplares de 
jornal são vendidos pelos principais grupos editores do México (país com 
100 milhões de habitantes), já que essa informação é considerada “sigilosa” 
em razão da disputa interempresarial pelo mercado de leitores.

d) Verifica-se um desconhecimento sobre as relações entre 

economia e cultura. Os responsáveis por elaborar políticas de 
cultura e comunicação vêm trabalhando com escassos indicadores, 
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tanto quantitativos quanto qualitativos, sobre as atividades culturais. 
Portanto, é impossível realizar comparações entre setores, países e 
blocos regionais ou saber qual é o peso econômico das atividades 
desenvolvidas pelos meios de comunicação e outros setores da 
cultura. Como assinala Bonet i Agustí (2004): 

a informação estatística disponível sobre o setor cultural é escassa, 
com limitadas séries temporais, pouco homogênea país a país, e com 
uma baixíssima capacidade para se ajustar às novas necessidades 
informativas do mundo contemporâneo. Gerar estatísticas, é caro, exige 
rigor e continuidade temporal. Os governos e suas instituições com 
responsabilidade ou fundos para realizá-las (institutos de estatística, bancos 
centrais, ministérios) tendem a se concentrar nas grandes magnitudes 
econômicas e sociais, ou ainda naqueles indicadores requeridos pelas 
instituições intergovernamentais. A cultura, em geral, não faz parte deles.

e) Nesse âmbito, resta destacar as di�culdades enfrentadas pela 

circulação das produções culturais tanto entre os países da região quanto 
dentro deles próprios. Embora se verifique a existência de políticas nacionais 
e de programas de cooperação internacional (como o Ibermedia), que 
influenciam na produção e na coprodução de conteúdos, encontram-se 
graves falhas na hora de colocá-los ao alcance de seus públicos potenciais. 
Estruturas de mercado oligopólicas, concorrência desleal, altos custos 
de distribuição e promoção, falta de infraestruturas básicas ou ausência 
de acordos alfandegários são algumas das dificuldades enfrentadas pela 
distribuição. Essas dificuldades afetam diretamente o consumo de tais 
produções (muitas vezes financiadas parcialmente com recursos públicos) 
por estar vetado o acesso à maioria dos cidadãos ibero-americanos. 

2. Televisão: barreiras à diversidade

A segunda pergunta feita foi: em qual estágio estamos em termos de 
bases regulatórias, práticas institucionais e iniciativas sociais no tocante ao 
desenvolvimento e ao uso das tecnologias da informação e da comunicação? 
Como é possível observar, trata-se de uma pergunta ampla que oferece a 
possibilidade de escolher diferentes caminhos com a finalidade de encontrar uma 
resposta. Em detrimento de abordar o inovador cenário midiático das novas redes 
e suportes digitais, uma possibilidade é prestar atenção nos sistemas de televisão 
aberta. Tal escolha se justifica pelo fato de que a televisão, em permanente 
mutação, há várias décadas é o meio de comunicação hegemônico no contexto 
ibero-americano: é uma mídia que apresenta graus de penetração muito altos 
(próximos a 100% dos lares em muitos países); é o meio ao qual os indivíduos 

dedicam mais tempo de consumo diário (de 3 a 4 horas diárias de consumo); e, 
no contexto das mídias convencionais, é aquela que concentra a porcentagem 
mais alta de investimento publicitário. Além disso, a escolha se assenta no fato 
de que a televisão hertziana está em um interessantíssimo e aberto processo de 
transformação, se considerarmos as possibilidades oferecidas pela implantação 
da televisão digital terrestre (TDT). Há um novo cenário que deve ser definido do 
ponto de vista tanto social (usos) como econômico (modelo de negócio): a quais 
interesses vai atender a implantação dos novos sistemas de TDT nas sociedades 
ibero-americanas? A TDT vai servir somente para assistir com maior qualidade 
de imagem e som a determinados conteúdos (por exemplo, alta definição na 
retransmissão de eventos esportivos) ou será a oportunidade para democratizar 
o sistema oligopolístico-comercial da televisão aberta (por exemplo, permitindo 
a entrada de novas operadoras sem fins lucrativos)?

O espectro radioelétrico empregado pelas operadoras de televisão hertziana é 
considerado pela Unesco como parte do “patrimônio comum da humanidade” que 
deve ser administrado pelos Estados de forma “racional, eficaz e econômica”. Está 
claro o mero papel de mediadores dos Estados: não sendo proprietários do espectro 
radioelétrico, e sim responsáveis pela sua correta administração. Nesse sentido, os 
Estados, no contexto de uma sociedade democrática, têm a obrigação de garantir 
o acesso equitativo dos diferentes setores sociais cidadãos à prestação dos serviços 
de radiodifusão. Tal afirmação leva a pensar na radiodifusão como um espaço de 
concretização dos direitos fundamentais inerentes a qualquer indivíduo e extensíveis 
a qualquer grupo social, dispostos no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948): o direito à liberdade de expressão e o direito à informação.

Porém, o espaço radioelétrico pode ser também o âmbito de concretização do 
direito à diversidade cultural? Responder afirmativamente a essa pergunta implica 
a vocação política e a capacidade instrumental dos Estados para garantir uma 
pluralidade de atores, uma diversidade de meios de comunicação e uma diversidade 
de linhas editoriais, gêneros, conteúdos etc. Em seu artigo 4o, a própria Convenção 
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais entende que 
o conceito de diversidade cultural “refere-se à multiplicidade de formas como se 
expressam as culturas dos grupos e sociedades. Essas expressões são transmitidas 
dentro e entre os grupos e as sociedades”. E acrescenta que a diversidade cultural 

se manifesta não somente nas diversas formas como se expressa, 
enriquece e transmite o patrimônio cultural da humanidade 
mediante a variedade de expressões culturais, como também por 
meio de distintos modos de criação artística, produção, difusão, 
distribuição e usufruto das expressões culturais, quaisquer que 
sejam os meios e tecnologias utilizados. 
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Então, cabe perguntar-se: é possível a produção, a difusão e o acesso a 
expressões culturais diversas no contexto de funcionamento de um sistema 
midiático que não reconheça a pluralidade de atores sociais? Está claro que 
um dos atores-chave (não o único) para proteger e promover a diversidade 
das expressões culturais é o acesso de diferentes grupos à gestão de serviços 
de radiodifusão.

Uma recente publicação do Programa de Legislações e Direito à 
Comunicação, da Associação Mundial de Rádios Comunitárias para a 
América Latina e Caribe (Amarc-ALC), intitulada Las Mordazas Invisibles. 
Nuevas y Viejas Barreras a la Diversidad en la Radiodifusión [As mordaças 
Invisíveis. Novas e Velhas Barreiras à Diversidade na Radiodifusão] (2009), 
pode ajudar a esclarecer as formas como os Estados atentam contra a 
democratização dos sistemas de rádio e televisão aberta. Os autores desse 
trabalho de pesquisa – que contempla o estudo de caso de oito países 
latino-americanos (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, México, Peru, Uruguai e 
Venezuela) e está acompanhado de uma série de trabalhos complementares 
– expõem uma série de pontos problemáticos que devem ser considerados 
para compreender a falta de pluralismo (com o perigo que isso gera para a 
diversidade cultural) mostrada por nossos sistemas de radiodifusão.

Em primeiro lugar, destacam-se as práticas discricionárias na concessão 

de licenças de exploração do serviço de radiodifusão. Segundo a 
Amarc-ALC:

os procedimentos para a concessão de uso de frequências de 
radiodifusão se tornaram as primeiras e mais importantes barreiras 
de acesso ao rádio e à televisão e, portanto, mecanismos indiretos 
que limitam a liberdade de expressão. Dessa forma, é excluído 
e suprimido o direito das grandes maiorias sociais do nosso país, 
muitas vezes indígenas ou rurais, mas também urbanas.

Por outro lado, vale destacar o recorrente fato de que as concessões de 
frequências estejam relacionadas com uma única ou determinante variável: 
a capacidade econômica dos potenciais licenciados. Assim, o próprio Estado 
garante que a exploração das frequências radioelétricas recaia, em muitos casos 
de forma exclusiva, nas mãos daqueles atores economicamente mais poderosos.

Um segundo aspecto tem relação com o próprio caráter das concessões e as 

condições de uso que são impostos aos principais radiodifusores a partir da 
redação dos editais (bases e condições) dos concursos públicos. Nesse sentido, 
a análise de casos realizada pela equipe da Amarc-ALC mostra a existência de 

normativas que instauram “limitações prévias, arbitrárias e discriminatórias no 
tocante a conteúdos, potência das emissoras, cobertura territorial, quantidade 
de canais disponíveis ou acesso a fontes de financiamento”.

Como exemplo, o Decreto-Lei no 22.285, de 1980, que regulamentou a 
radiodifusão na Argentina durante quase três décadas, estabelecia que esta era 
uma atividade exclusivamente comercial, impedindo universidades, sindicatos 
e órgãos não governamentais de operar estações de televisão. Foi necessário 
esperar até 2005 para que o Congresso Nacional autorizasse, com restrições, as 
pessoas jurídicas sem fins lucrativos a ser titulares de licenças.

Em terceiro lugar estão as condições de renovação e revogação das 

licenças de radiodifusão. Esse assunto tão delicado e obscuro ficou conhecido 
internacionalmente quando o governo da Venezuela decidiu, em 2007, não 
renovar a autorização de emissão para a Radio Caracas Televisión (RCTV), 
operadora privada acusada pelo governo de ter apoiado o golpe de Estado 
que derrubou Hugo Chávez durante 48 horas em 2002.2

Em termos gerais, na região latino-americana não existem princípios nem 
procedimentos claros e explícitos que guiem a renovação ou a revogação 
de licenças. Tal ausência abre espaço para a discricionariedade dos governos 
que se encontram no poder, que têm na renovação/revogação de licenças 
uma poderosa arma para premiar ou castigar o comportamento político e 
ideológico dos proprietários e gestores de mídias de radiodifusão. Por outro 
lado, a difundida prática de renovar as licenças automaticamente, sem verificar 
o cumprimento de obrigações e o desempenho das operadoras, ou, em 
alguns países, a concessão de licenças de exploração sine die atentam contra o 
pluralismo e a diversidade no âmbito da radiodifusão.

Em quarto lugar, a análise do desenho institucional exibido pelos países da 
região no momento de regular as concessões de televisão mostra uma clara 
ingerência dos governos nacionais. Essa intervenção do Poder Executivo 
ocorre em detrimento da existência e da atuação de órgãos de controle 
independentes, funcional e organicamente, tanto do poder político quanto do 

2 O Libro blanco sobre RCTV (2007) [Livro Branco sobre a RCTV], elaborado pelo Ministério do Poder 
Popular para a Comunicação e a Informação da Venezuela, expõe: “No caso da RCTV, o governo da 
Venezuela decidiu que a concessão não seria renovada porque a empresa falhou no cumprimento 
dos padrões consoantes com os interesses públicos e também porque dessa forma se pode ofere-
cer a concessão a outras operadoras que não tiveram antes a oportunidade de usar o espaço. Tal 
decisão procura democratizar tanto o acesso quanto o conteúdo da televisão pública. Por outro 
lado, a RCTV poderá continuar transmitindo o seu sinal via cabo e satélite”. 
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setor corporativo. Vale destacar como elemento-chave na democratização dos 
sistemas televisivos a existência de autoridades independentes do audiovisual 
que contem com personalidade jurídica própria, que estejam dotadas de 
pessoal de alta qualidade, que contem com autonomia econômica, que tenham 
competência sobre mercados e conteúdos e sobre operadoras públicas e 
privadas e que disponham de todos os recursos legais para sua intervenção.

Por último, como apontamos em uma das passagens da epígrafe precedente, 
o denunciado e generalizado fenômeno da concentração empresarial na 

radiodifusão, juntamente com a presença de grandes conglomerados com 
interesses nos diversos setores que formam as indústrias culturais, representa 
um sério obstáculo para democratizar os meios de comunicação e, portanto, 
garantir e promover a diversidade cultural.

3. Políticas de comunicação para a diversidade cultural

A terceira e última pergunta formulada cobra que seja feita uma avaliação 
sobre os desafios e as possibilidades que enfrenta hoje a articulação entre 
comunicação, informação e diversidade cultural. Como se havia mencionado, 
numerosas análises demonstram um desequilíbrio no acesso que têm os 
diferentes setores sociais à produção e à difusão cultural, em geral, e aos 
meios de radiodifusão, em particular. Portanto, um dos grandes desafios das 
sociedades de nosso entorno é dar voz àqueles que não a têm. Como destaca 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 

para enfrentar o déficit de proteção da liberdade de expressão 
dos grupos marginalizados e a insuficiente informação das 
sociedades […]. Em primeiro lugar, é necessário insistir na 
necessidade urgente de aplicar leis antimonopólio para evitar 
a concentração da propriedade e do controle dos meios de 
comunicação. Em segundo lugar, é necessário que a concessão 
de frequências e licenças de todo o espectro radioelétrico e, 
em especial, do novo dividendo digital3 respeite a obrigação 
que é imposta aos Estados pela base jurídica interamericana e 
fomente, assim, de forma decisiva, o pluralismo e a diversidade 
no debate público.

No âmbito de uma digitalização integral das indústrias culturais, muitos 
Estados na Ibero-América estão reformulando, em diversas direções, 
suas políticas de comunicação e, como consequência, as legislações que 
afetam a estrutura e o funcionamento de seus correspondentes sistemas 

3 Frequências radioelétricas liberadas após a interrupção das emissões analógicas de televisão hertziana.

midiáticos. Em termos gerais, o início do século representa cenários de 
renovadas tensões (e propostas) entre governos, organizações sociais e 
consolidados grupos midiáticos. Em muitos países, a discussão pública 
sobre como democratizar as comunicações e garantir a diversidade cultural 
está mais viva do que nunca.

A seguir, e como uma conclusão em aberto, apresentamos alguns exemplos do 
rico debate enfrentado pela região atualmente:

Argentina. Em 10 de outubro de 2009 foi promulgada a nova Lei 
de Serviços de Comunicação Audiovisual (Lei no 26.522).4 Baseada no direito 
comparado internacional para garantir a pluralidade e a diversidade, a nova 
normativa contou com o apoio dos relatores especiais pela liberdade de 
expressão das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) e com a oposição dos principais meios de comunicação e associações 
empresariais do país. Trata-se de uma normativa exemplar em sua luta contra 
os oligopólios audiovisuais ao colocar limites para a quantidade de licenças 
de rádio ou televisão que podem ser operadas por uma mesma empresa, 
ampliar as regulamentações estatais e definir a atividade dos meios como 
“social e de bem público”. A lei, em seu artigo 89, reserva 33% das frequências 
radioelétricas de televisão, em todas as áreas de cobertura, para operadoras 
sem fins lucrativos.

Uruguai. É outro caso interessante. Em 11 de dezembro de 2007 
foi aprovada a Lei de Radiodifusão Comunitária (Lei no 18.232), que, com a 
finalidade de resguardar a pluralidade e a diversidade, reserva um terço das 
frequências de televisão, tanto analógicas quanto digitais, para operadoras 
sem fins lucrativos. A normativa considera o espectro radioelétrico como 
“um patrimônio comum da humanidade sujeito à administração dos Estados 
e, portanto, o uso equitativo das frequências de toda a sociedade uruguaia 
constitui um princípio geral de sua administração”.

Brasil. De 14 a 17 de dezembro de 2009 foi celebrada em Brasília a 1ª

Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), evento que congregou 
representantes da sociedade civil, do empresariado e do governo. O encontro 
serviu para evidenciar as marcantes diferenças entre o setor corporativo e diversos 

4  A lei se baseia nos “21 pontos básicos pelo Direito à Comunicação”, que foram pactuados por 
diversas organizações sociais, de direitos humanos, cooperativas, sindicatos, universidades, associa-
ções de radiodifusores e rádios comunitárias, agrupados em 2004 sob o nome de Coalizão por uma 
Radiodifusão Democrática (www.coalicion.org.ar).
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coletivos da sociedade civil. As propostas aprovadas na Confecom (diretrizes do 
governo em termos de política de comunicação) incluem o fortalecimento das 
mídias não comerciais e o estímulo à concessão de frequências para a radiodifusão 
comunitária. Entretanto, os representantes do empresariado conseguiram 
derrotar a proposta de colocar limites à concentração da propriedade no âmbito 
das tecnologias da informação e da comunicação “com a ‘desagregação estrutural 
das redes de telecomunicações’, proibindo um mesmo grupo de controlar a 
infraestrutura e serviços” (Fuser, 2010).

Espanha. Em 1 de abril de 2010 entrou em vigor uma nova normativa 
(Lei no 7/2010, Geral da Comunicação Audiovisual), que incentiva a formação 
em médio prazo de um oligopólio na prestação do serviço ao autorizar as 
fusões de operadoras. A lei estabelece um regime de concessão, arrendamento, 
cessão, renovação ou extinção das licenças audiovisuais e é entendida como 
um direito das operadoras de lançar canais pagos, limitados a 50% dos canais 
concedidos a cada operadora de televisão digital terrestre. Portanto, prevê-
se que dois grandes grupos polarizem o setor televisivo privado tanto em 
conteúdos como em gestão publicitária. Da mesma forma, a tão esperada nova 
autoridade do audiovisual [é criado o Conselho Estadual de Meios Audiovisuais, 
(Cema)] carece de capacidade para conceder/revogar licenças ou para punir 
aquelas operadoras que violarem a lei.

Venezuela. Com base no artigo 13 da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), a Procuradoria-Geral da 
República apresentou, em meados de 2009, uma proposta de Lei Especial 
sobre Delitos Midiáticos que previa até quatro anos de prisão para quem 
“deturpasse” uma informação ou causasse algum “prejuízo aos interesses do 
Estado”, entre outros delitos tipificados. Denunciada a partir de diferentes 
frentes internas e externas por sua marcante característica antidemocrática, 
a proposta foi descartada pelo Parlamento venezuelano poucos dias depois 
de se tornar pública.

Equador. Nos últimos meses, o país está imerso em um acalorado 
debate sobre uma nova lei de meios de comunicação que contempla a 
existência de mídias privadas, públicas e comunitárias – a cargo de organizações 
sociais e cuja função será “expressar a diversidade cultural e identidade de tais 
comunidades”. As associações Equatoriana de Radiodifusão (AER) e Canais de 
Televisão do Equador (ACTVE) manifestaram suas críticas diante do projeto 
“oficialista” que estabelece sanções às mídias de imprensa, rádio e televisão que 
não incluírem cotas de produção nacional em sua programação ou que fizerem 
propaganda de certos produtos (fumo e álcool).

Os problemas abordados ao longo do artigo mostram claramente que a 
proteção e a promoção da diversidade cultural no espaço ibero-americano 
estão ameaçadas em diversas frentes. A produção e o acesso a um amplo 
conjunto de expressões culturais diversas em suas distintas nuanças têm 
no funcionamento dos sistemas midiáticos um de seus principais pilares. 
Portanto, a democratização dos meios de comunicação social (e, em particular, 
da televisão hertziana) é uma conditio sine qua non para possibilitar “o 
florescimento das expressões culturais nas sociedades” (Unesco, 2005).
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