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A TELEVISÃO
CERCADA
C O M U N I C A Ç Ã O Novas tecnologias levam as
emissoras a clamar pela regulação do setor

POR ANA PAULA SOUSA

Historicamente
avessas a regras, leis
e controles, as emis-
soras de tevê deci-
diram incorporar ao
discurso a palavra

regulação. Acuados pelo
avanço de tecnologias que podem man-
dar novelas e partidas de futebol para
dentro do celular, os radiodifusores re-
torceram as teses liberais e passaram a
clamar por proteção. A atemorizá-los,
um inimigo poderoso: as empresas de
telecomunicações.

Na origem desse temor estão vários
aparelhos e sistemas que, juntos, aten-
dem pelo nome de "convergência digi-
tal". Essa convergência - capaz de enla-
çar tevês, celulares e internet - coloca
as teles no terreno que a radiodifusão
acostumou-se a explorar sozinha.

Regidas por uma lei criada em 1962,
as empresas nacionais sempre jogaram
terra sobre as tentativas de criar um no-
vo marco legal para o setor. Em todos es-
ses anos, permitiram um remendo aqui
e outro ali, mas mudanças
profundas jamais vingaram.
A diferença é que, neste mo-
mento, o velho modelo de
negócios está em xeque. E,
então, as tevês resolveram
pedir regras claras - não
para elas, mas para os outros.

Para compreender esse mo-
mento é preciso lembrar, em
primeiro lugar, que pairam
sobre as antenas analógicas
novidades como transmissão
de conteúdo pelo celular,
tevê digital e telefonia por in-
ternet (reportagem à pág. 62).

Se o Jornal Nacional puder ser visto pelo
telefone móvel, a audiência tradicional
não pode cair? Se a tevê digital abrir es-
paço para novos canais, a concentração
da mídia não tende a se desfazer?

Certos de que a resposta é sim, os ra-
diodifusores preparam antídotos. Publi-
camente, passaram a envergar trajes na-
cionalistas. Evandro Guimarães, vice-
presidente de relações internacionais
da Globo, presente a dois seminários so-
bre produção de conteúdo e telecomu-
nicações organizados pela Converge
Eventos, em junho, chegou com a ban-
deira do Brasil debaixo do braço e com
a Constituição na ponta da língua.

"É fácil falar em tecnologia sem pen-
sar em identidade nacional, conceito de
país e conceito de nação. Comunicação
social deve ser reservada a nacionais.
Ou então essa história de país e nação
não conta mais", disse, com entonação
de palanque. "As empresas de radiodi-
fusão estão preocupadas com a constru-
ção de uma nação de brasileiros para
brasileiros." A certa altura, quase como
um lamento, constatou: "Somos os últi-
mos analógicos".

FARPAS. Saad acusa a Globo de monopólio no cabo. Guimarães ataca as teles

Analógica e nacional. A Globo passou
a posicionar-se assim há pouco mais de
um ano, quando lançou o documento
Conteúdo Brasil, que tecia loas a tudo o
que é nacional, do cinema à música.

De lá para cá, o discurso nacionalista
adquiriu contornos tais que, num dos
seminários, Johnny Saad, presidente
da Rede Bandeirantes, suposto aliado
na briga contra as teles, ajudou a des-
montá-lo. Com uma pesquisa nas
mãos, mostrou que, no cabo, nem Glo-
bo nem ninguém segue a máxima do
conteúdo nacional.

Na Sky, 59,4% dos canais
são estrangeiros. Na DirecTV
esse índice é de 75,3%. A
queixa de Saad tem origem
comercial. O Grupo Bandei-
rantes não consegue distri-
buir seu conteúdo na Net e
na Sky - controladas pela
Globo -, restando-lhe ape-
nas a DirecTV. Com a re-
cém-anunciada fusão da Di-
recTV e da Sky, o sinal ver-
melho foi aceso.

Como as operadoras não
são obrigadas a aceitar ca-
nais comerciais na grade, o
cabo ficou fechado para uns
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NOVELA NO BOLSO?

As empresas de

telefonia começam

a oferecer programas

na tela do celular

poucos privilegiados. "É como se a con-
cessionária de uma rodovia pudesse di-
zer que carro passa ou não pela sua estra-
da", exemplifica Saad. "A Globo controla
75% do conteúdo da tevê paga brasileira."

Como se vê, nem entre si as tevês
se entendem. Além dos ataques aber-

NA PRÁTICA. Produções estrangeiras como Sex

and the City dominam os canais por assinatura

tos da Band à Globo, há
uma divisão institucio-
nal: hoje, são três asso-
ciações a representar
cinco emissoras. Na mais
antiga delas, a Abert, só
a Globo permaneceu.
Nesses desavenças po-
dem ser encontradas as
brechas para uma nova
regulamentação. Mas é
no plano político que tudo se decidirá.

Para destrinchar o emaranhado da re-
gulação, o primeiro fio a ser puxado é o
que diz respeito ao artigo 21 da Consti-
tuição, que coloca em lugares separados
a radiodifusão e as telecomunicações.
As teles, que entraram no jogo do mer-
cado com a privatização do Sistema Te-
lebrás, há sete anos, ficaram sob a tute-
la da Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). A radiodifusão conti-
nuou nas mãos do Congresso e do Mi-
nistério das Comunicações (MiniCom).

"Todo esse sistema fazia sentido até
que surgiu a convergência. Cada vez
mais, todas as tecnologias têm as mes-
mas habilidades. Quando as habilidades
são parecidas, ou seja, um celular pode
transmitir um jogo de futebol, os mode-
los de negócio entram em choque", re-
sume o advogado Marcos Bitelli, espe-

cialista em legisla-
ção de Comunica-
ção Social.

As funções cru-
zam-se, mas a na-
tureza das ativida-

des, não. As tevês vivem da publicidade
e as teles, de receita por assinaturas ou
pulsos. Trocando em miúdos: um de-
pende de audiência e o outro, de uso. Se
as pessoas passarem a usar o celular
para ver tevê, o ibope do aparelho que
fica na sala pode começar a cair - e com
ele cairá a receita publicitária.

"Como não podem mais mexer nos
direitos concedidos à infra-estrutura,
as propostas da Abert mexem com o
controle da alma, que é a produção,
programação e transmissão de conteú-
do. Assim, as emissoras podem obter
uma blindagem, uma reserva estratégi-
ca", esclarece Bitelli.

O que está em curso nos corredores
de Brasília é a Lei Geral de Comunica-
ção Eletrônica de Massa, para alterar os
artigos 221 e 222 da Constituição, que

tratam da responsabi-
lidade social da radio-
difusão e da proprie-
dade - tema que já foi
tocado em 2002, quan-
do se definiu que os
canais abertos podem
ter até 30% de capital
estrangeiro.

Em 27 de abril, o pre-
sidente Lula assinou
um decreto que cria o

Grupo de Trabalho Interministerial
(GTI), destinado a debruçar-se sobre es-
sa lei. Mas já há documentos formais pe-
dindo que as alterações se estendam para
outros artigos. E chega-se aqui ao chão
arenoso do Congresso e do Executivo.

A coordenação do grupo ficará na Casa
Civil. Mas, com a saída de José Dirceu e a
chegada de Dilma Rousseff, teme-se que
o prazo de três meses para o início dos
trabalhos não seja cumprido. Na Casa Ci-
vil, quem por ora cuida do assunto é o se-
cretário André Barbosa. Apesar das pres-
sões externas e da lentidão interna, ele
está certo de que a lei sairá: "Temos a rea-
lidade superando a política. Para os radio-
difusores também é necessário discutir".

Ainda sob Dirceu, o nome definido
para coordenar o GTI foi o de Israel Bai-
ma, ex-diretor da Eletronorte. Autor de
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Divididas, as
redes nacionais
abrem brechas
para a discussão
da Lei Geral



Plural

um livro sobre "coronelismo eletrôni-
co", já deixou escrito que a comunica-
ção brasileira vive num ambiente oli-
gárquico e concentrado - baseado na
relação entre "o senhor local e o poder
nacional" - e que a lei tem de mudar.

Mas, se assumir mesmo a coordenação
do grupo, vai conseguir levar adiante tais
idéias? A outra instância do governo que
cuida da Lei é o Ministério das Comuni-
cações. Com a escolha do senador Hélio
Costa para a posto, teme-se que os inte-
resses da Abert ganhem mais apoio.

Costa, além de ex-dono de rádio, é ex-
funcionário da Globo. Como presidente
da Comissão de Educação do
Senado, o novo ministro sem-
pre deixou claro de que lado
do cabo-de-guerra está.

O boletim especializado
Tela Viva reproduziu um dis-
curso de Costa durante audiên-
cia na Comissão do Senado,
em junho: "Vocês tomem cui-
dado com estes senhores dos
celulares", disse, dirigindo-se
aos radiodifusores. "Transmi-
tindo os programas da televi-
são na telinha do celular, eles
vão aprender a conhecer os
seus anunciantes e vão roubá-
los todos." Os radiodifusores
parecem ter levado o alerta do
novo ministro em conta. No seminário
em que se reuniram, em São Paulo,
mostraram-se temerosos.

Com a palavra, Guilherme Stoliar, su-
perintendente do SBT: "Não podemos es-
quecer que a população brasileira é mui-
to pobre. O governo deve pensar na tevê
como a única forma de deixar a popula-
ção um pouco mais tranqüila depois de
um dia de trabalho. Temos a melhor tevê
aberta do mundo. Não podemos permitir
que a força das empresas de telecomuni-
cações prejudique a nossa função social".

Saad, do Grupo Bandeirantes, lembrou
que a tevê aberta é a única forma de en-
tretenimento grátis no Brasil e disse
que não faz sentido dividir a produção
de conteúdo com as teles. "As empresas
de telefonia estão interessadas em que-
brar o marco regulatório, mas elas assi-
naram contratos com esse marco."

O secretário-executivo do MiniCom,
Paulo Lustosa, que chegou a ser cotado
para assumir a pasta, lava as mãos e atira
a peteca para o alto. "Não é o governo que
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deve dizer como será a lei. O empresaria-
do é que deve decidir o que quer e então
exigir providências do governo. Mas o
ideal, a meu ver que avancem para a au-
to-regulação", sugere. A auto-regulação -
que prevê regras definidas pelo próprio
setor - não pode pender para os interes-
ses da Globo? "Eu sabia que você ia cair
nessa história... Pelo seu tamanho, a Glo-
bo exercita o que é legítimo. Não existe
lobby bom ou lobby ruim. Existe lobby."

E o lobby da Globo tenta evitar que as
teles cruzem legalmente o seu caminho.
Manter radiodifusão e telecomunicações
em escaninhos jurídicos separados vai,

GOVERNO. Lustosa defende a auto-regulamentação. Barbosa quer regras

por ora, satisfazer as tevês. Mas no futuro
alguém pagará essa conta. "A separação
vai levar à morte de alguém", diz Barbo-
sa, da Casa Civil. "Produção de conteú-
do, transporte de conteúdo e distribui-
ção têm de andar juntos. Essa lei deve
ser indicadora de limi-
tes. Mas também não
deve engessar", avalia.

Na Inglaterra, por
exemplo, os dois setores
são regulados por uma
só agência. Oficialmen-
te, no Brasil, só existe a
intenção de mudar a
Lei da Comunicação de
Massa, que excluiria as
teles. Mas são muitas
as vozes que pedem a
junção das duas coisas - única maneira
de fragmentar um setor que, historica-
mente, tende à concentração.

Fato é que, neste momento, teles, ope-
radoras de cabo e empresas de mídia
olham umas para os negócios das outras.
Estão loucas para fazer o que as outras

"Vocês tomem
cuidado com
estes senhores
dos celulares",
avisou Costa,
o novo ministro

fazem e estão morrendo de medo de que
roubem o seu quinhão. Mas ao tom ele-
vado do discurso das tevês contrapõe-se
uma postura recuada das teles. "Precisa-
remos oferecer conteúdo para os nossos
clientes. Mas não significa que a gente
queira produzir conteúdo. Esse não é o
nosso negócio. Nossa intenção é fazer
parcerias", ameniza Alain Rivière, dire-
tor de assuntos regulatórios da Telemar.

São tantos os vácuos jurídicos que, de
mansinho, todos vão criando os seus ne-
gócios. A Vivo, por exemplo, anunciou
na quinta-feira 7 o lançamento de um

celular com tevê, que terá
pequenos conteúdos ofereci-
dos pela Band e pela Globo.
Os produtores independentes
também estão se mexendo. A
O2, que fez o longa-metragem
Cidade de Deus e o seriado Ci-
dade dos Homens, criou um se-
tor que cuidará apenas de pro-
dução para internet e celular.

Sem que o País tivesse con-
seguido regular situações
mais simples, legisladores e
políticos deram de cara com
uma situação tecnológica
complexa - que movimenta
cifras altas. De acordo com
Henrique Washington, da

consultoria Accenture, o faturamento
dos cinco maiores grupos de mídia do
Brasil é 30% menor do que o da me-
nor operadora.

Em meio às discussões sobre um
novo arcabouço legal para o setor, ou-

tra novidade tecnológi-
ca tenta instalar-se no
País: a tevê digital. O
resultado das pesquisas
para o desenvolvimen-
to do Sistema Brasilei-
ro de Televisão Digital
deveria ser apresenta-
do até dezembro. Mas
ninguém consegue di-
zer se o prazo será mes-
mo cumprido.

"As discussões sobre
tevê-digital tocam no nervo sempre ex-
posto dos radiodifusores: a necessidade
de uma legislação que saia das amarras
tecnológicas e dê conta da questão so-
cial. É tudo o que eles não querem", diz
Laurindo Leal Filho, professor da Esco-
la de Comunicações e Artes da USP.



Outra coisa que os radiodifusores
refutam é a possibilidade de ampliação
do espectro. Se o País optar pela alta de-
finição, uma única emissora continuará
ocupando o mesmo espaço de hoje em
dia. A segunda alternativa é dar prefe-
rência a urna definição menor - cuja di-
ferença é imperceptível para o olho hu-

mano - e abrir espaço para novos canais.
Puxa-se aqui outro fio do novelo da

regulação. A discussão sobre tecnologia
e negócios tende a apagar aquela que de
fato importa ao espectador: o conteú-
do. Quando o cabo surgiu, também se
falou em novas opções de escolha e em
reorganização de forças. Mas o novo

OS APARELHOS EM JOGO Saiba como funcionam
a tevê digital e os celulares de terceira geração

POR FELIPE MARRA MENDONÇA

TEVÊ DIGITAL - Para o consumidor, a princi-
pal diferença técnica entre a televisão atual
(analógica) e uma futura tevê digital é a re-
solução da imagem. As tevês de hoje têm
uma resolução aproximada de 480 linhas
horizontais compostas por pixels (grupos
de pontos vermelhos, verdes e azuis) - que,
se vistas de longe, formam uma imagem
coerente. A tecnologia digital permite uma
imagem mais nítida porque, apesar de
sua resolução mínima ser a mesma da
tevê atual, o padrão mais usado em suas
transmissões utiliza 720 linhas horizontais.

A melhor maneira de experimentar a di-
ferença é olhar para uma imagem na tela
da televisão e compará-la com a tela de
um computador. A de computador tem
muito mais definição. Os aparelhos analó-
gicos podem exibir a tevê digital por meio
de um conversor, mas com isso se perde a
definição original da imagem. Os apare-
lhos prontos para tevê digital custam ho-
je, nos Estados Unidos, um mínimo de

US$ 300. Quanto maior a capacidade do
aparelho em exibir imagens de maior re-
solução, mais alto é o seu preço.

O Japão, os Estados Unidos, o Canadá,
a Austrália e a maioria dos países euro-
peus já possuem estações que transmi-
tem a tevê digital e têm datas fixas para o
fim da televisão analógica: os prazos va-
riam de 2006 a 2012. A França é a exce-
ção, já que iniciou transmissões digitais
somente no começo deste ano.

ANTENA. negócio esbarrou na
Os criadores de renda do brasileiro e,
Cidade dos Homens à Globo, legou uma
se preparam para dívida que até hoje
produzir para celular persegue o grupo.

ISCA.
O telefone que
baixa música

como exemplo, é a capacidade de bai-
xar músicas para o celular. Pesquisas

feitas com jovens nos EUA mostram
que o tocador de música MP3 é o

recurso mais desejado do celu-
lar - com 71% das preferências.

Em seguida, vêm a câmera digi-
tal, com 70%, e a possibilidade de as-

sistir à tevê, com 61%.
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pelos consumidores, tomando o Japão

"A estagnação da
tevê a cabo está ligada à opção por um
modelo de negócio que não leva em
conta o espectador. Reproduziram no
cabo a concentração que existe na tevê
aberta", analisa Esther Hamburger, pro-
fessora da ECA-USP.

Na opinião de Esther, a possibilidade de
mudar a estrutura da comunicação é uma
das questões mais importantes no Brasil
de hoje. "As tecnologias possibilitam uma
diversificação de opções e podem con-
tribuir para a inclusão social", aposta.

A sempre prometida Lei Geral e as
novas regras para as teles são, no fun-
do, uma oportunidade de discutir a pró-
pria democracia. As barricadas cons-
truídas pelas tevês não estão conse-
guindo segurar a tecnologia. Resta ver
se o País enfrentará essa nova realidade
ou se continuará a fazer remendos na
anacrônica lei de 1962. •

CELULARES 3G - A sigla 3G significa "ter-
ceira geração". Os celulares dessa gera-
ção podem transmitir e receber voz, co-
mo uma ligação telefônica, e uma série
de outros dados, como acesso à inter-
net, checagem de e-mail ou troca de
mensagens instantâneas. Tudo isso já é
possível com a maioria dos celulares
em uso no Brasil. A diferença é que os
celulares 3G transmitem e recebem da-
dos em uma velocidade muito superior,
o que permite outros usos: a transmis-
são de vídeos, músicas, programas e
até a videotelefonia.

Hoje, o país com maior número de
usuários de celulares 3G é o Japão, mas
todos os países com redes celulares já es-
tão testando ou operando em 3G. O que
deve impulsionar a adoção da tecnologia


