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Negócios

● Restrições à propriedade
O projeto prevê que as empresas
que produzem conteúdo não po-
dem controlar a distribuição, e
quem controla a distribuição não
pode produzir conteúdo. Na práti-
ca, isso impede que uma emisso-
ra de televisão tenha uma opera-
ção de TV a cabo, o que prejudica
empresas como a Bandeirantes
e alguns atores regionais do mer-
cado de radiodifusão.

● Cotas de conteúdo
O texto impõe cotas para o con-
teúdo nacional, tanto no número
de canais distribuídos pelas em-
presas quanto na grade de pro-
gramação de cada canal. Esse
ponto é o mais criticado pelas
programadoras internacionais,
que teriam de comprar conteúdo
ou produzir programas no Brasil.
Isso poderia, segundo elas, ele-
var custos e inviabilizar canais.

A convergência faz com que qualquer
conteúdo possa ser distribuído por
qualquer rede, apagando os limites
entre o que seria telecomunicação

e o que seria radiodifusão. Mas um executivo
de emissora de TV certa vez disse: “Não esta-
mos no jogo da convergência, porque nossa
rede é unidirecional”.

O conflito entre teles e TVs acontece em
várias frentes, e o Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 116 é somente um deles. Ele ficou
bastante evidente durante o processo de es-
colha do sistema de TV digital, que culminou
com a definição do sistema nipo-brasileiro,
em 2006. Um dos motivos de as emissoras
terem apoiado essa tecnologia foi que ela era
a única que permitia a transmissão de TV
aberta para o celular sem a necessidade de
um canal separado. Elas temiam que, se fosse
escolhido outro padrão, as operadoras de te-
lecomunicações ficassem com a transmissão
da TV aberta móvel.

O PLC 116 foi criado para resolver um pro-
blema relativamente simples: acabar com a
proibição do controle estrangeiro de empre-
sas de TV a cabo. Isso permitiria que a Améri-
ca Móvil, do bilionário mexicano Carlos
Slim, comprasse a parte da Globo na Net e
que a Telefônica ficasse com a fatia da TVA
que hoje ainda pertence à Abril.

O problema é que a possibilidade de as gi-
gantes da telecomunicações entrarem na
área de produção de conteúdo (comprando
direito de campeonatos de futebol, por exem-
plo) assusta as emissoras de televisão, que
não teriam poder econômico para fazer fren-
te às operadoras. Com isso, o projeto foi fican-
do cada vez mais complexo, com cotas de
conteúdo e outras regras polêmicas. No fi-
nal, acabou se tornando um texto que desa-
grada à maioria dos atores desse mercado.

Todos concordam que a legislação de TV
paga precisa ser atualizada. Os serviços de
DTH (TV via satélite) e MMDS (via micro-on-
das) não têm nenhuma restrição ao capital
estrangeiro. Outros serviços de telecomuni-
cações, como telefonia fixa e móvel e comuni-
cação de dados, também não têm.

Quando o PLC 116 foi aprovado pela Câma-
ra, parecia haver um consenso mínimo sobre
o texto. Os principais oponentes ao projeto
como foi aprovado eram a Bandeirantes, que
tem uma operação de cabo e que, se o texto
não mudar, será obrigada a se desfazer dela; a
Sky, que se opõe às cotas de programação; e
os canais estrangeiros, que seriam obrigados
a incluir conteúdo brasileiro em sua grade de
programação.

Conforme o tempo vai passando, parece
que esse grupo de opositores só aumenta. A
Globo, por exemplo, que apoiou a aprovação
do projeto na Câmara, já não parece tão entu-
siasmada. Ela teme que o governo vete arti-
gos que impedem as operadoras de entrar na
produção de programas.
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A BRF - Brasil Foods terá um pra-
zo de pelo menos 30 dias para
apresentar uma proposta que
convença o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica

(Cade) a aprovar a fusão entre
Perdigão e Sadia, que deu ori-
gem à empresa.

O prazo, maior que o espera-
do inicialmente, mudou a per-
cepção de advogados da área da
concorrência em relação ao futu-
ro da fusão. Para os especialis-

tas, ficou mais evidente que a au-
tarquia está realmente disposta
a encontrar uma solução amigá-
vel para a empresa, evitando as-
sim derrubar o acordo anuncia-
do há mais de dois anos.

Inicialmente, aventava-se a hi-
pótese de que a novela do julga-

mento poderia se arrastar por
mais um mês por conta de uma
viagem do conselheiro Olavo
Chinaglia a Paris, no fim de ju-
nho. O período em que participa-
rá de um encontro da OCDE re-
presentando o Cade coincide
com a data da próxima sessão
(29 de junho), e a ausência do
presidente interino do Conse-
lho resultaria na falta de um quó-
rum para continuar a avaliação.

Assim, os cálculos feitos pelos
advogados em relação à próxima
data de avaliação da fusão caí-
ram por terra. Afinal, é Chinaglia
que não precisará cancelar o
compromisso, pois o prazo dado
para o acordo é mais extenso.

A contagem de tempo come-
çou logo após a sessão que adiou
o julgamento para aguardar uma
nova oferta da empresa. A pri-

meira foi refutada pelo relator
do caso, Carlos Ragazzo, que vo-
tou pela reprovação do negócio.

Diante dos sinais duros emiti-
dos pelo Cade até agora, a per-
cepção de alguns advogados era
a de que o órgão estaria obede-
cendo ao regimento da autar-
quia e demonstrando apenas

que não estava irredutível em re-
lação a um acordo.

O primeiro encontro entre as
partes se deu minutos após o
anúncio do adiamento do julga-
mento. “Se o Conselho quisesse
só cumprir todos os trâmites,
não proporia a empresa um pra-
zo como este”, considerou um
advogado da área.

Ao final de abril, quando três
novos conselheiros chegaram à
autarquia, o Cade passou a con-
tar com 60 dias para tomar uma
decisão sobre a BRF e, em 8 de
junho, havia passado apenas no-
ve deles. Com isso, o órgão ga-
nhou tempo para apreciar o pro-
cesso com calma. A contagem de
dias é interrompida toda vez que
é emitido um ofício às empresas
para a entrega de documentos.

Energia. Copel compra fatia em
parques eólicos no RN
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BRF terá 30 dias para convencer o Cade
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Empresas ameaçam ir à Justiça se
projeto sobre TV paga for aprovado

Polêmica. Canais internacionais são contra a imposição de cotas para o conteúdo nacional e emissoras como a Bandeirantes, SBT
e Record não aceitam ser proibidas de controlar operadoras de telecomunicações, o que inclui empresas do setor de TV paga

Proibição. João Carlos Saad (D), da Bandeirantes, criticou o projeto, que, segundo ele, não tem ‘salvaguardas contra a concentração de mercado’

Convergência gera
conflito entre teles
e emissoras

Relator. Carlos Ragazzo
votou contra a fusão

● Apoio
Eduardo Levy,
da Telebrasil –
entidade que
representa as
teles – apoia o
projeto de lei
como forma de
promover,
além da TV a
cabo, a banda
larga.
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Empresas ameaçam deflagrar
uma batalha jurídica caso o
Congresso aprove o projeto
de lei que permite a entrada
das teles no mercado de TV a
cabo, acaba com as restrições
ao capital estrangeiro e impõe
cotas de conteúdo nacional.
Depois de tramitar durante
cinco anos na Câmara, o proje-
to (PLC 116) está prestes a en-
trar na pauta de votação do Se-
nado, em meio a muitas diver-
gências no setor.

Essas diferenças ficaram evi-
dentes ontem, durante audiên-
cia pública conjunta de cinco co-
missões do Senado que aprecia-
rão o projeto. Algumas entida-
des, como a Associação Brasilei-
ra de Programadores de TV por
Assinatura (ABPTA), ameaçam
recorrer ao Supremo Tribunal
Federal (STF) caso o projeto de
lei seja aprovado. “Os programa-
dores internacionais não são
contra a entrada das teles, nem
do número de usuários de TV a
cabo, mas contra o ‘bode’ que
apareceu nesse projeto”, afir-
mou Marcos Bitelli, representan-
te da ABPTA.

Ele se referiu a um dos pontos
do projeto, que impõe cotas e ho-
rários de exibição de conteúdo
nacional nos canais de TV a ca-
bo. “Defendemos que retirem as
cotas, pois isso destrói as especi-
ficidades dos canais”, ressaltou

Bitelli. Por essa razão, a APTA,
ameaça ir à Justiça caso o proje-
to seja aprovados nesses termos.
“Se passar na CCJ, não passa no
STF”, disse.

Luciana Ferri, diretora jurídi-
ca da HBO, também se posicio-
nou contra as cotas, sob o argu-
mento de que isso descaracteri-
za os negócios da empresa no
País. “Nós devíamos ser estimu-
lados, não obrigados”, destacou.

Mas Francisco Mistrorigo, vi-
ce-presidente da Associação Bra-
sileira das Produtoras Indepen-
dentes de Televisão (ABPI-TV),
criticou a oposição dos canais es-
trangeiros a essa determinação.
“A Sky cumpre essa cota na Fran-
ça. A HBO também cumpre em
outros países. Por que não que-
rem cumprir aqui?”, questio-
nou.

Outro ponto sensível do proje-
to é a restrição para que radiodi-
fusores tenham mais de 50% do
capital de empresas de telecomu-
nicações. “Não sou contra as te-
les distribuírem canais de TV a
cabo. Mas elas não podem ter o
monopólio. O projeto não tem
salvaguardas contra concentra-
ção de mercado. O processo tem
de ser ordenado”, afirmou João
Carlos Saad, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Radiodifuso-
res (Abra). Daniel Slaviero, re-
presentante do SBT, e Márcio
Novaes, da Record, também são
contra essa restrição.

Extrapolando. Os procedimen-
tos que têm sido adotados pela
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) para mudar as
regras do setor também foram

alvo de críticas. Desde o ano pas-
sado, a agência tem alterado re-
gulamentos e normas para des-
travar o mercado – como a fixa-
ção do preço de R$ 9 mil por ou-
torga de forma ilimitada e a reti-
rada de restrições para que as
concessionárias de telefonia fixa
prestem o serviço por meio de
empresas com CNPJ distinto.

Algumas entidades entendem
que o órgão regulador está extra-
polando o seu papel. Evandro
Guimarães, representante das
Organizações Globo, por exem-
plo, é um dos que acham que a
Anatel está indo além do que po-
deria. O executivo é favorável à
aprovação do projeto.

Ara Apkar Minassian, superin-
tendente de serviços de comuni-
cação de massa da Anatel, afir-
mou, porém, que as mudanças
que estão sendo promovidas pe-
la agência não ferem nem a Lei
do Cabo, nem a Lei Geral de Tele-
comunicações (LGT). “Não há
extrapolação de competências.
Tão logo o Congresso aprove o
PLC 116, a Anatel terá de adaptar
toda a sua regulamentação”, en-
fatizou.

Apesar de não haver consen-
so, muitas entidades defendem
a aprovação do projeto para se
criar um novo marco regulatório
para o setor. O presidente da An-
cine, Manoel Rangel, considera
“decisivo” o papel do PLC 116 pa-
ra aumentar os serviços de TV a
cabo no País.
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