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N
ão restam dúvidas sobre a
significativa importância
cultural e comercial do
audiovisual, especialmente
diante da globalização dos

tempos atuais.
Sob o ponto de vista cultural, o

audiovisual representa importante
instrumento de preservação e difusão da
identidade e diversidade cultural de uma
nação, na medida em que resgata,
registra, perpetua e dissemina, tanto em
seu país de origem como no exterior, o
conhecimento, a educação, os costumes,
o folclore, a história e os aspectos
econômicos, políticos e sociais do povo
que retrata.

Sob a óptica econômica, o audiovisual
é elevado à condição de atividade
industrial de evidente importância
estratégica, constatada sua significativa
participação na balança comercial de
alguns países.

Os avanços tecnológicos vêm
impulsionando o desenvolvimento do
setor, não só nos processos de difusão de
informação, idéias, conhecimento e
cultura, mas também na instalação de
modernas infra-estruturas nacionais e
internacionais de comunicação.

A nova realidade tecnológica, aliada
ao fato de ser o audiovisual uma indústria
de investimento intensivo e de elevado
risco, resulta na busca de novos mercados
para distribuição de produtos, gerando,
por conseqüência, o incremento de
transações comerciais internacionais.

Diante desta singular condição, as
regulamentações governamentais
desempenham um papel essencial,
já que as atividades inerentes ao
audiovisual não se referem apenas às
questões sociais e culturais, mas também
às de ordem comercial.

Todavia, o audiovisual, para atingir
status de indústria, prescinde de
políticas públicas que fomentem
todas as atividades da sua cadeia de
valor (produção, distribuição e
exibição), protejam a "indústria"
nacional de práticas comerciais
desleais e incrementem a participação
no comércio internacional.

No âmbito do comércio
internacional, ao se falar dos
mecanismos legais de subsídio e
proteção das indústrias nacionais,
surgem as tradicionais discussões
acerca de protecionismo,
concorrência desleal e desrespeito
às normas da OMC.

Em relação ao audiovisual, a
análise e crítica dos mecanismos
legais de subsídios e proteção não
podem desconsiderar a situação
de fato existente em um país
emergente em relação à realidade
industrial e às práticas comercias
dos países desenvolvidos, que hoje
controlam significativa parcela da
sua cadeia de valor, inclusive fora
de suas fronteiras.

Durante os debates da Rodada
do Uruguai, da OMC, foram
apresentadas posições antagônicas
acerca do tratamento a ser dado
ao audiovisual no comércio
internacional que, ao final,
convergiram apenas no entendimento
de que a solução só será alcançada
com medidas extremas.

Uma primeira corrente defendeu
a tese de que os serviços audiovisuais
devem ser tratados como qualquer
outro produto, sem distinção ou
tratamento diferenciado, estando
sujeitos às normas aplicáveis às
demais atividades comerciais.
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A manifestação contrária considerou
que os serviços audiovisuais são
culturais, transmissores das idéias e
valores de uma sociedade, tratando-se, .
portanto, de instrumentos
fundamentais de comunicação social
na medida em que promovem a
identidade cultural, razão pela qual não
podem ser tratados como produtos
comerciais e, por conseqüência, não
devem se sujeitar às regras que
disciplinam as atividades comerciais.

O governo brasileiro, em comunicado
encaminhado à OMC, manifestou seu
entendimento no sentido de que ambas
as posições são incorretas.

Por um lado, a argumentação da
"exceção cultural" parece não ter levado
em conta que os produtos e serviços
culturais formam parte de uma
indústria de clara importância
econômica, na qual o setor audiovisual
se apresenta como o segmento mais
dinâmico. De outro lado, não é possível
negar que o audiovisual desempenha
uma importante função na transmissão
e difusão de idéias e valores culturais,
que é o objetivo fundamental das
políticas nacionais de muitos países.

A posição conciliatória brasileira
tem por fundamento atender às
necessidades dos países emergentes
sem pretender ferir as regras de
comércio internacional, propondo a
promoção da liberação progressiva do
setor de maneira a criar oportunidades
de acesso aos mercados estrangeiros
para os países em desenvolvimento,
sem afetar, contudo, a capacidade dos
governos de implementar as políticas
culturais que acharem apropriadas.

Intervenção
A discussão sobre políticas nacionais

e comércio internacional de serviços
audiovisuais carrega consigo algumas
questões extremamente sensíveis,
como subvenções, centralização do
controle dos serviços de distribuição e
exibição por alguns países, dumping e
protecionismo.

Impossível, neste confronto de
tendências e ideologias comerciais,
desconsiderar o fato inconteste de que
os países emergentes não congregam

condições mínimas que permitam
estabelecer uma atividade audiovisual
em escala sem contar com políticas
públicas que incentivem a criação e
manutenção de todo o setor.

Ademais, é importante observar
que em relação aos serviços de
produção e distribuição, o mercado
mundial está sujeito a uma estrutura
oligopólica, na qual um pequeno
grupo de empresas detém quase que a
totalidade dessas atividades.

O resultado da análise dos
impactos desse oligopólio, tanto no
âmbito do comércio internacional
quanto nos mercados nacionais, deve
ser objeto de discussão e tratamento
por parte dos países membros da
OMC, já que sua existência resulta em
distorções que afetam sobremaneira
toda as atividades ligadas ao
audiovisual, mais particularmente às
dos países emergentes.

Mas quando o tema em pauta é a
estrutura oligopólica hoje existente,
impossível não tecer considerações a

possuem autonomia suficiente para
impor medidas tarifárias e
alfandegárias que visem proteger sua
indústria nacional contra o similar
estrangeiro que chega em seu território
a preço de dumping,
independentemente de se tratar de
serviços audiovisuais, aço, aeronaves ou
produtos agrícolas.Tais medidas, por
terem por objetivo a proteção contra
atos de concorrência desleal
estrangeira, são legítimas e toleradas
pela comunidade internacional.

O governo brasileiro tem se
mostrado sensível às questões
comerciais relativas aos serviços
audiovisuais, atuando e se
manifestando no sentido de ampliar e
harmonizar o comércio internacional.
Todavia, não perdeu de vista a
necessidade de existência de políticas
públicas internas que criem condições
propícias para a criação e
desenvolvimento de uma indústria
cultural, indispensável para a
manutenção e difusão da identidade

AS ATIVIDADES INERENTES AO AUDIOVISUAL
NÃO SE REFEREM APENAS ÀS QUESTÕES

SOCIAIS E CULTURAIS, MAS TAMBÉM ÀS DE
ORDEM COMERCIAL

respeito dos valores praticados no
licenciamento dos produtos audiovisuais.

Em grande parte, tais produtos são
licenciados para o exterior, pelas
empresas que formam o citado
oligopólio, em condição de dumping,
ou seja, por preços inferiores aos
praticados nos seus países de origem, o
que é possível na medida em que
considerável parcela dos custos de
produção foi recuperada em seus
mercados internos.

No que tange ao comércio
internacional, cabe aos países
membros da OMC analisar a eventual
existência de atividades de
concorrência desleal e, se constatado o
dumping, propor abertura de painel
para compelir o Estado Membro a
realizar as correções necessárias.

No âmbito interno, os governos

do povo brasileiro.
A posição brasileira, em tom

conciliatório e coerente, sinaliza a
concreta possibilidade de abertura de
negociação para o setor audiovisual,
preservados os princípios do livre
comércio internacional, assim como
as necessidades particulares de cada
nação para preservação de sua
identidade cultural e criação de uma
indústria nacional.Talvez este seja um
novo tema em discussão no cenário
mundial, no qual o Brasil venha a
demonstrar sua aptidão para
aglutinar forças da comunidade
internacional, assim como já o fez
na formação do G-20; e para
comandar, com sucesso, disputas
comerciais na OMC, como no caso
dos subsídios às exportações agrícolas
dos EUA e da União Européia.
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