
Comunicação e convergência em debate
TVs pressionam por regulamentação para as teles e governo acena com Lei de Comunicação Social

ELIANE PEREIRA

O governo federal deve ins-
talar, ainda nesta semana, um
conselho interministerial para
discutir e elaborar a proposta da
Lei de Comunicação Social, a ser
apresentada ao presidente Luiz
Inácio Lula da Silva até março do
próximo ano. Esse conselho
(que será formado por represen-
tantes dos ministérios da Fazen-
da, Justiça, Cultura, Comunica-
ções, Desenvolvimento, Educa-
ção e Relações Exteriores, mais
Secretaria de Comunicação e
Advocacia Geral da União) pre-
tende chamar todos os segmen-
tos e entidades interessadas no
assunto para ouvir suas críticas
e sugestões, garante o assessor
especial da Casa Civil para polí-
ticas públicas de comunicação,
André Barbosa.

"Com as novas cadeias de
valor e os modelos de negócio
que estão surgindo, a legislação
tem de ser revista", afirmou Bar-
bosa durante o painel sobre a re-
gulamentação do setor no 6a Fó-
rum Brasil de Programação e
Produção, realizado na semana
passada em São Paulo. Apesar
do nome, o que mais se discutiu
no encontro — que teve o méri-
to de colocar lado a lado, no mes-
mo palco, os principais dirigen-
tes das quatro maiores emisso-
ras de TV aberta do País — fo-
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rara políticas regulatórias e os
impasses decorrentes do avan-
ço da convergência tecnológica.

Preocupadas com a entrada
das empresas de telefonia no ter-
ritório da distribuição de conteú-
do, principalmente via telefone
celular, as emissoras de TV bra-
sileiras cobram do governo um
posicionamento sobre a questão,
em torno da qual existe um vá-
cuo legislativo. "A separação das
leis de telecomunicação e radio-
difusão foi uma ação logística que
causou a ausência total do Esta-
do na regulação de alguns aspec-
tos", reconheceu Barbosa.

Segundo ele, essa lógica
acabou sendo cruel para as
próprias empresas, na medida
em que o desenvolvimento tec-
nológico coloca agora na mesa
questões que não existiam na
época da formulação das leis
que regem a comunicação (da-
tadas dos anos 60) ou mesmo
da Lei Geral de Telecomunica-
ções, que é de 1997.

A nova legislação deverá es-
tabelecer diretrizes para a
transição rumo à convergência
de tecnologias e mídias, além
de assegurar a concorrência
entre os players e preservar a

diversidade cultural e o acesso
à informação.

CADA UM NA SUA
As emissoras de TV, por seu

lado, querem que o governo es-
tabeleça os limites de atuação
de cada segmento, levando em
conta as características dos
respectivos modelos de negó-
cios. "TVs e rádios exercem
papel fundamental no entrete-
nimento dos brasileiros e vivem
exclusivamente de publicida-
de. Já a receita das empresas
de telefonia vem de seus clien-
tes. O governo não pode se es-

Publicidade paga a conta da TV digital
A publicidade é quem vai

pagar a conta da implantação
da TV digital no Brasil. O pa-
drão de transmissão a ser ado-
tado ainda não foi escolhido,
nem foi definido o modelo de
negócios a ser seguido, mas
uma coisa já se sabe: os anun-
ciantes serão a fonte dos re-
cursos para que as emissoras
invistam na digitalização,
quando ela finalmente vier.

"Os anunciantes estão
loucos atrás de inovações e a
TV digital terá diferenciais al-
tamente estimuladores, além
de trazer outros clientes que
não estão mais na TV aberta
e terão interesse em retor-
nar", acredita Luiz Grottera,
presidente da TBWA\BR. A
chegada de novos anuncian-
tes, em especial os locais e
regionais, é também a espe-
rança de Adilson Pontes Mal-

ta, consultor da TV Vanguarda
e crítico do atual formato de
negócios da publicidade.

"Não estamos conseguindo
atrair ninguém novo para esse
mercado. A propaganda tem vi-
vido de guerras — das teles, da
cerveja, dos bancos. Temos que
evitar que a TV digital incorpo-
re os problemas da TV aberta de
hoje melhorando a qualidade da
programação, trazendo de volta
os pequenos e médios anuncian-
tes, estimulando a produção in-
dependente e a das emissoras lo-
cais", defende o consultor.

PRAZO
Para o presidente da Socie-

dade Brasileira de Engenharia
de Televisão e Telecomunica-
ções (SET) e diretor de tecno-
logia do SBT, Roberto Franco,
o mercado vai pagar a conta da
TV digital. O executivo argu-

menta que o brasileiro não se
importa em pôr a mão no bolso
quando percebe o benefício da-
quilo que está adquirindo, e cita
o exemplo das antenas parabó-
licas, cerca de 15 milhões no
Brasil: a maioria foi bancada por
famílias de baixa renda, numa
época em que o equipamento
custava até US$ l mil.

Se a questão de quem vai
pagar a conta está mais ou me-
nos equacionada, o mesmo não
se pode dizer da implantação
propriamente dita do sistema
digital. O Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento (CPqD)
apresentou, durante o 62 Fó-
rum Brasil de Programação e
Produção, alguns destaques de
seu estudo sobre TV digital,
relativos à definição do mode-
lo de referência a ser seguido.
Porém, o prazo para o trabalho
ser completado vai até dezem-

bro e algum tipo de decisão,
por parte do governo, não
deve sair antes de fevereiro.

Por outro lado, o assessor
especial da Casa Civil, André
Barbosa, adiantou que a
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), em
conjunto com a Universidade
de Brasília (UnB) e o consór-
cio europeu DRM, realizará
testes de transmissão digital
de rádio com o padrão DRM.

Segundo ele, a vantagem
deste formato é ser aberto, o
que isentaria as emissoras do
pagamento de royalties — ao
contrário do norte-americano
Iboc, preferido dos radiodifu-
sores brasileiros, um sistema
proprietário, que exige que se
pague uma licença para o seu
uso. A idéia é que a definição
do padrão digital para o rádio
saia no início de 2006. (EP]

quecer disso. É importante que
essa diferença seja notada no
momento de estabelecer um
marco regulatório", destacou o
diretor geral da Rede Globo, Oc-
távio Florisbal. Ele participou
do painel de abertura do fórum
ao lado do superintendente do
SBT, Guilherme Stoliar, e dos
presidentes da Record, Alexan-
dre Raposo, e da Bandeirantes,
João Carlos Saad^

Mais polêmico, Johnny Saad
destacou a importância da TV
aberta como única fonte de la-
zer e entretenimento para a po-
pulação de baixa renda e criti-
cou o avanço das teles na dis-
tribuição de imagens. "Essas
empresas estão preocupadas
em quebrar o marco regulató-
rio do setor. Mas não se pode es-
quecer que, quando elas se es-
tabeleceram no País, aceitaram
este mesmo marco regulatório
e até agora ganharam muito di-
nheiro com isso", afirmou Saad,
que na terça-feira passada, dia
31, participou em Brasília do
lançamento oficial da Associa-
ção Brasileira de Radiodifusores
(ver matéria na pág. 32).

Para o sócio-diretor da Ac-
centure, Henrique Washington,
o motivo maior pelo qual as com-
panhias de telecomunicação es-
tão entrando em área até hoje
exclusiva da radiodifusão não é
o leque de possibilidades ofere-
cidas pela tecnologia, e sim a ne-
cessidade de arranjar novas fon-
tes de receita.

Em outro painel, o diretor de
desenvolvimento de negócios da
Telemar, André Bianchi, disse
que não é intenção da empresa
produzir conteúdo, mas distri-
buí-lo, e adiantou que "adoraria"
ter a Globo como parceira.
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