
Senado tem projeto para tevê a cabo  

Brasília, 4 de Novembro de 2003 - Mercadante diz que o assunto é complexo e será 
discutido após as reformas constitucionais. Está pronto para ir a plenário projeto de lei de 
autoria do senador Ney Suassuna (PMDB-PB) que permite a participação de 100% de capital 
estrangeiro nas empresas de TV a cabo. Batizado de PLS 175/2001, o texto é polêmico e, a 
pedido do líder do governo no Senado Federal, Aloizio Mercadante (PT-SP), só será incluído 
na pauta de votações depois da aprovação das reformas tributária e da Previdência. "Essa lei 
é muito importante para capitalizar um setor que emprega 70 mil pessoas", argumenta o 
senador Suassuna.  

O projeto altera o artigo 7º da Lei 8.977/95, que trata do serviço de TV a cabo, derrubando 
o limite de 49% de participação de capital estrangeiro nas empresas. Pretende garantir às 
operadoras de TV a cabo o mesmo tratamento dispensado pela legislação aos demais 
regimes de TV por assinatura, como a distribuição de sinais via satélite, e aos serviços de 
telecomunicações, entre eles o de telefonia fixa. Os dois não estão sujeitos a restrições à 
participação de capital estrangeiro, segundo a Lei Geral de Telecomunicações (9.472/1997).  

"Confusão"  

Ney Suassuna afirma que há enorme confusão e falta de compreensão de alguns setores da 
mídia e do Congresso Nacional sobre o assunto. "A idéia de que haverá desnacionalização é 
incorreta, pois o cabo não gera programação", afirma o senador . Do ponto de vista político, 
o parlamentar está convencido de que poderá obter apoio para levar adiante a matéria. Seu 
partido é o maior do Senado, com 23 cadeiras, e faz parte da base do governo.  

Se aprovada, a isonomia abrirá brecha para a capitalização das empresas de TV a cabo, que 
afirmam não ter recuperado ainda os investimentos feitos para a prestação do serviço. A 
Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) é contra o projeto, mas o 
senador Ney Suassuna afirma que a Globo e o Grupo Abril, que participam do negócio de TV 
por assinatura, apoiam o texto.  

No Legislativo, um grupo de parlamentares desconfia que tal lei ameaçaria aos interesses e 
à cultura nacionais. Temem a produção de programas sem cores brasileiras. "Isso é uma 
falácia", ataca Ney Suassuna.  

"As previsões iniciais de penetração dos serviços de TV por assinatura não foram alcançadas 
por conta do adverso cenário social que há muitos anos o País atravessa. É inadiável buscar 
novas fontes de recurso", diz nota sobre o projeto elaborada pela Associação Brasileira de 
Televisão por Assinatura (ABTA).  

De acordo com a ABTA, a indústria de TV a cabo investiu nos últimos dez anos mais de R$ 4 
bilhões, construindo cerca de 60 mil quilômetros de redes de cabos coaxiais e de fibras 
ópticas, aptas a atender atualmente a 16 milhões de residências. No entanto essa 
capacidade está subutilizada.  

"É por meio dessa capilaridade que os cidadãos poderão ter acesso a uma verdadeira infovia 
nacional, que constituirá o mais importante instrumento do governo para alavancar uma 
imprescindível e inadiável política de inclusão digital", afirma a associação em seu 
documento. Nas discussões preliminares do projeto, ABTA e Suassuna saíram derrotados. O 
Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso Nacional recomendou a rejeição do 
PLS 175/2001. "Existem outros meios para se enfrentar a crise do segmento, além da pura 



e simples possibilidade de tornar irrestrita a participação do capital estrangeiro nas 
empresas", afirma parecer do Conselho de Comunicação Social.  

Subsídio  

Para o órgão, as operadoras de TV a cabo devem adotar medidas para conquistar mais 
clientes além dos cerca de 2 milhões atuais. "Existem 9,2 milhões de domicílios, englobando 
um contigente de 29,3 milhões de habitantes, tecnicamente capazes de receber o serviço e 
que poderiam ser conectados imediatamente".  

O CCS defende preços mais acessíveis e arrisca até mesmo a elaboração de um sistema de 
subsídios para a facilitar a contratação do serviço. "A alternativa cogitada foi a de um 
sistema semelhante ao do vale-transporte e do vale-refeição. Embora possa parecer 
inusitada essa forma de subsídio, ressalta-se que suas finalidades de promoção da 
cidadania, formação cultural, educação e capacitação encontram ampla base constitucional", 
afirma o parecer do CCS.  

kicker: O senador Ney Suassuna, autor do projeto, diz que não há ameaça de 
desnacionalização 
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