
convergência e da distribuição de
conteúdo nacional chega ao final
do ano como uma discussão mais
modesta, restrita ao mercado de
TV por assinatura. Mas para o
universo da TV paga, o que se tem
em perspectiva é uma mudança e
tanto, talvez a mais significativa
desde a promulgação da Lei do
Cabo, em 1995.

No princípio, eram quatro
projetos de lei na Câmara que
seriam consolidados. O primeiro
substitutivo, que é o nome técnico
ao texto que consolida e altera as
propostas, saiu em outubro. Seu
autor é o deputado Wellington
Fagundes (PR/MT), presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos.
Até o final do ano, é possível que
os projetos ganhem um novo
substitutivo, do deputado Jorge
Bittar (PT/RJ), que relata o assunto
na Comissão de Comunicação.
Como os projetos são terminativos,
ou seja, não precisam ser votados
em plenário, é possível que as
duas comissões terminem a análise
este ano e em 2008 eles já estejam
no Senado.

Se os substitutivos virarem lei, a
primeira grande mudança será a
introdução de um novo serviço de
TV por assinatura. Hoje existem os
serviços de cabo, MMDS e DTH.
O novo serviço pode se chamar
Serviço de Comunicação
Audiovisual Eletrônica por
Assinatura, como propõe
Fagundes, ou Serviço de Acesso

Condicionado, como propõe Bittar. Nos
dois casos, a idéia é que haja,
futuramente, uma unificação dos
diferentes instrumentos de outorga de
TV por assinatura em torno do novo
serviço. Futuramente porque há
contratos vigentes que não podem
simplesmente ser ignorados, mas à
medida em que os contratos
vençam, haveria a troca para a
nova modalidade.

A segunda mudança que parece
consensual é o fim da restrição de
capital estrangeiro para a operação do
serviço de TV paga. Hoje, os operadores
de TV a cabo estão submetidos à Lei do
Cabo, que exige controle de 51% nas
mãos de brasileiros. Tanto os deputados
Wellington Fagundes quanto Jorge
Bittar acreditam que essa restrição
perdeu o sentido, considerando-se que
todos os demais serviços de

telecomunicações e mesmo de TV
paga (como DTH e MMDS) não têm
limites de capital. Ainda em relação
à questão do capital, hoje existe
uma limitação a empresas de
telecom, que não podem controlar
operadoras de TV a cabo. Ainda que
a ABTA (associação do setor de TV
por assinatura) e os principais
operadores de TV por assinatura
(notadamente Net e Sky) peçam um
período de reserva de mercado para
que essa regra mude, tudo indica
que a lei que sairá do Congresso (se
sair), terá flexibilizado a questão,
permitindo a empresas de telefonia
a entrada no setor de TV por
assinatura incondicionalmente.
Pode-se dizer, aliás, que essa
é a principal preocupação das teles
no momento.

Também há consenso entre os
deputados sobre a necessidade de
revogar a Lei do Cabo, mantendo
apenas alguns aspectos dela,
notadamente a obrigatoriedade de
transporte dos canais de acesso
público, como os canais
universitários, comunitários,
legislativos etc. Isso certamente será
obrigatório para o novo serviço de
TV por assinatura.

Os deputados também parecem
concordar em criar uma divisão
legal entre as figuras do
distribuidor, programador,
empacotador e produtor de
conteúdos, e uma distinção entre
conteúdo nacional e conteúdo
estrangeiro. Como exemplo,
poderíamos enquadrar empresas
como Net Serviços e Telefônica na
categoria "distribuidor", Globosat
ou Turner na categoria
"programador", Net Brasil na
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categoria "empacotador" e os
produtores de conteúdos em geral
como "produtores". Essa separação
é relevante porque significa a
possibilidade de estabelecer limites
específicos para cada segmento.
Por exemplo, liberar a presença de
teles e empresas de capital
estrangeiro na distribuição, mas
não na programação ou na
produção. O deputado Wellington
Fagundes, em seu projeto, tem
uma postura liberalizante, ou seja,
qualquer empresa pode participar
de qualquer ponto da cadeia. Já o
deputado Jorge Bittar quer
preservar o mercado de
empacotamento e programação de
conteúdos a brasileiros. Ele
justificou sua decisão pela restrição
ao capital e a gestão nacional
alegando que é importante reforçar
a presença de brasileiros nas
decisões da TV por assinatura. "Eu
estou transferindo essa
responsabilidade para as áreas
mais nobres. Eu quero que os
brasileiros estejam à frente dessa
questão", argumentou Bittar.

Cotas
Um dos temas mais polêmicos

que circundam as discussões sobre
as novas regras de TV paga diz
respeito às cotas de conteúdo
nacional. A ABTA é contra cotas.
A associação de programadores
internacionais (ABPTA) também.
Os radiodifusores, que não têm,
em tese, nada a ver com TV por
assinatura, não querem nem ouvir
falar em cotas, porque temem que
elas sejam estendidas
para a TV aberta.
Ainda assim, o
deputado Jorge Bittar
entende que os canais
de TV por assinatura
devam cumprir cotas
de 10% de conteúdo
nacional, tanto na
montagem da grade de
programação quanto
na quantidade de
horas semanais de

veiculação.
Em sua proposta,

Bittar sugere que as
empresas sejam
obrigadas a reservar
10% da sua
programação de
"teledramaturgia"
para produções
nacionais. O termo
"teledramaturgia" é
usado pelo deputado
para representar
diversos conteúdos além das
tradicionais novelas e seriados. Na
interpretação do deputado, nessa
classificação entraria também a
produção cinematográfica, por exemplo.

Já para as empacotadoras de canais,
Bittar pensa em impor cotas ainda mais
severas. Quer que pelo menos 10% dos
canais sejam nacionais e que 40% do
conteúdo veiculado de forma geral na
programação seja nacional. Um grupo
de canais será resguardado dos
percentuais de veiculação, como os
internacionais (CNN, TV5, RAI,
entre outros) e os segmentados, como
os de esportes, jornalismo e vendas, diz
o deputado.

Bittar sugere ainda subdivisões para
o cumprimento da cota de
programação: 17% para
teledramaturgia, 6% para conteúdo
regional; 17% para produção
independente e 7% para conteúdo
educativo. Pela simulação apresentada
pelo deputado, em uma programação
semanal de 126 horas - correspondente
ao início da transmissão às 6h e
término às 24h -, 50 horas semanais
seriam reservadas ao conteúdo

nacional, sendo 21 horas na
teledramaturgia e 21 horas
de produção independente e
7 horas para conteúdo
regional mais 7 horas para
programas educativos.

Os dois deputados
caminham em linhas
semelhantes em relação ao
must-carry dos canais abertos
e propõem que se mantenha
como é hoje, ou seja, que os

canais das geradoras locais entrem
obrigatoriamente na programação
das operadoras de TV paga. E
ambos os deputados propõem um
período de transição para as novas
regras. Fagundes colocou em seu
substitutivo 180 dias. Bittar ainda
não especificou qual seria o
período ideal.

Bittar tem ainda uma idéia que
deve gerar muita polêmica: a de
estabelecer limites à veiculação de
publicidade nos canais das TVs por
assinatura. Ele sugere uma terceira
cota para os empacotadores,
exigindo que a publicidade fique
limitada a 10% do total de horas do
canal, com restrição a 15% para
cada hora. No caso dos canais
infantis, o teto é mais severo.
Apenas metade dos percentuais
aplicados à publicidade na
programação geral poderá ser
exercida nas programações
infanto-juvenis.

Fomento e unbundling
Wellington Fagundes preferiu

deixar a questão das cotas para a
comissão de comunicação decidir,
mas introduziu um mecanismo de
fomento à programação. Em seu
substitutivo, ele cria também
mecanismos de financiamento das
emissoras de radiodifusão
educativas, das produtoras
independentes e dos canais de
programação obrigatórios (entre
eles, os canais universitários,
comunitários e o canal educativo-
cultural). Todos eles poderão ser
financiados por recursos do Fistel



que forem alocados ao Fundo
Nacional de Cultura (FNC). O FNC
poderá ter até 10% de algumas
arrecadações do Fistel (mas não de
todas as receitas), conforme a
alteração proposta pelo substitutivo
à Lei 11.437/2006. O Fistel é o
fundo de fiscalização de
telecomunicações. Trata-se de um
fundo que entre 2001 e 2006
arrecadou cerca de R$ 15 bilhões e
que arrecada algo em torno de R$
2,5 bilhões ao ano. Ele é composto
por taxas, multas e licenciamentos
de serviços de telecomunicações.

Chama a atenção na tramitação
dos projetos que poucos, ou quase
nenhum argumento das empresas
de TV paga tenha sido incorporado
pelos relatores em seus
substitutivos. O deputado Jorge
Bittar inclusive encampou a tese
das teles de que o setor de TV paga
precisa de competição e de que
esta competição virá com a entrada
das empresas de telecomunicações.

Da forma como tudo indica que
ficarão os substitutivos, eles abrem
o mercado de TV por assinatura
para a entrada das empresas de
telecom, o que está causando
descontentamento entre os atuais
operadores, que entendem que este
é na verdade um movimento de
reação das teles contra a
competição que os operadores,
sobretudo de cabo, representam na
banda larga. Esta é a tese
defendida por Francisco Valim,
presidente da Net Serviços. "Os
projetos, pelo que se vê até agora,
estão apenas regulando novamente
um setor que já é
regulado. A Lei do
Cabo existe, não tem
razão para mudar. Se
existe alguma lacuna,
é no MMDS e no DTH.
As mudanças que
estão sendo feitas não
têm nada de
convergentes ou de
concorrenciais. É
simplesmente para
permitir a entrada das

teles". Valim reconhece que as
empresas de telecomunicações têm
poder de pressão sobre os
parlamentares maior do que têm as
empresas de cabo.

No substitutivo de Fagundes e
também no substitutivo que o deputado
Jorge Bittar pretende apresentar há
ressalvas importantes em relação ao
compartilhamento de redes (ou
unbundling). Bittar diz que a garantia de
acesso às redes é uma forma de impedir
a concentração de mercado. Mas pelas
primeiras emendas sugeridas ao

deputado Wellington
Fagundes, fica claro que esse
é um tema que será no
mínimo controvertido, porque
existe uma forte pressão das
operadoras de telecom para

que esse assunto fique restrito à Lei
Geral de Telecomunicações e à
regulamentação infra-legal da
Anatel. Vale lembrar, contudo, que a
própria Lei do Cabo de certa forma
estabelece o unbundling, quando
coloca os conceitos de rede única e
pública e quando exige que o
operador tenha uma reserva técnica
de pelo menos 30% de sua
capacidade para outros operadores.
Esse dispositivo da Lei do Cabo
nunca foi utilizado, mas está lá.

Aliás, essa questão das
agências que regularão o mercado
de TV por assinatura é complicada.
Como tanto a distribuição quanto o
conteúdo estão sendo abordados
pela legislação em debate no
Congresso, existe uma certa
confusão sobre quais serão os
papéis da Anatel e da Ancine.
A definição é aguardada com o
fim da tramitação dos substitutivos
na Câmara.

Text Box
Fonte: Tela Viva, a. 16, n. 176,  p. 30-32, out. 2007.




