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A reserva de cotas de programação para que 10% do conteúdo do horário nobre das TVs por 
assinatura seja nacional, proposta pelo Projeto de Lei 29/2007, foi o assunto mais polêmico 
tratado durante a Feira e Congresso da ABTA 2008 (Associação Brasileira de TV por 
Assinatura), na semana passada, em São Paulo. 
 
De acordo com o PL 29, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, as cotas de 
programação obrigam que 10% do conteúdo do horário nobre seja nacional, o que soma 3h30 
semanais durante a programação de cada canal. E também há obrigação para que, no mínimo, 
30% dos canais em um pacote de 40 (o que representa 12 canais), sejam nacionais. Além da 
oferta de, no mínimo, dois canais jornalísticos nacionais.  
 
Alexandre Annenberg, presidente da ABTA, afirma que essa medida prejudicará a qualidade do 
conteúdo. "Quando há cota de programação não há preocupação com a qualidade e nem com o 
preço do serviço", argumentou o executivo. Autor do PL 29, o deputado federal Paulo 
Bornhausen (DEM-SC) disse que a proposta inicial era seguir a tendência mundial de 
convergência de mídias e também criticou a reserva de cotas de programação e a transferência 
de 10% do Fistel (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações) pago pelas operadoras de TV 
por assinatura para a Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria 
Cinematográfica Nacional), tópicos inseridos pelo deputado federal Jorge Bittar (PT-RJ). 
 
"O objetivo do PL 29 é permitir que um grande número de operadoras entre no mercado, além 
de veicular o conteúdo brasileiro em um espaço qualificado e independente", defendeu Bittar. O 
presidente da ABTA também sugeriu revisão no PL 29 sobre a determinação da quantia que 
deverá ser destinada para a Condecine. "Temos que repassar 1% do nosso faturamento total 
para o Fistel, o que totaliza R$ 70 milhões por ano. Então, que esse dinheiro seja repassado 
para um fundo de produção e distribuição de conteúdo", disse. 
 
No entanto, Bittar afirmou que os 10% sugeridos no projeto de lei representariam uma 
arrecadação maior, pois somariam R$ 300 milhões (verba anual referente a esses 10%) aos 
fundos da Ancine (Agência Nacional de Cinema), o que totalizaria R$ 500 milhões para fomento 
audiovisual. 
 
O deputado Bornhausen também se mostrou contra a restrição da participação do capital 
estrangeiro que, de acordo com o PL 29, fica limitada a 70%. "Para mim, isso é inconstitucional 
porque a restrição ao capital estrangeiro só é legal para radiodifusão e não para 
telecomunicações e TV por assinatura". 
 
Publicidade 
 
A favor do PL 29, Daniel Slaviero, presidente da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão), apóia a restrição da participação das companhias de telecomunicação a 
30% do mercado de TV paga. "As empresas de radiodifusão (TV e rádio abertos) sofrem 
desvantagem porque a receita vem somente da publicidade, diferente do que acontece com as 
telecomunicações, que também geram receita com o serviço de telefonia e banda larga". No PL 
29, as empresas de radiodifusão poderão deter menos de 50% das empresas de 
telecomunicações. 
 
Atraso 
 
Para justificar o PL 29, o deputado Bittar apresentou dados que mostram que o mercado 
brasileiro de TV paga ainda está muito atrasado se comparado com os demais países, inclusive 
da América Latina, como a Argentina. 
 



Uma das informações é que o custo do serviço de TV por assinatura no País é muito elevado, 
principalmente por causa da baixa penetração da TV paga no mercado brasileiro. A Alemanha 
tem 89% de presença do serviço nas residências; os Estados Unidos, 86%, e o Brasil apenas 
9%. 
 
Outra questão levantada pelo deputado é a concentração de distribuição de TV paga entre 
poucas operadoras. Atualmente, a Net concentra 46% do mercado, seguida pela Sky (32%), 
Neo TV (15%) e outras operadoras (7%). "O mercado é restrito e muito caro e a nossa 
proposta é que haja maior competição, queda nos preços e ampliação de produção nacional", 
diz Bittar, ressaltando ainda que as operadoras terão três anos para se adequar à lei, caso seja 
aprovada. 
 
Outro ponto de discórdia entre Annenberg e Bittar é em relação às taxas para TV paga 
nacional. Para o presidente da ABTA, a carga tributária é a responsável pelos altos preços dos 
pacotes. "Não se pode comparar os preços nacionais com os de outros países porque temos 
muita carga tributária. Gostaríamos de diminuir o preço se fôssemos menos tributados, mas, 
infelizmente, temos que repassar o valor para os consumidores". 
 
A restrição da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) na concessão de TV a cabo foi 
levantada por Annenberg como uma barreira para a pouca penetração nas residências da TV 
paga. "Dos 5.200 municípios brasileiros, apenas 240 têm concessão de TV a cabo. E há muitas 
solicitações de operações na Anatel. E a última concessão feita foi em 2000", aponta. Segundo 
a Anatel, o projeto de liberação de concessões de TV a cabo está em andamento. 
 
Em contrapartida, José Fernandez Pauletti, presidente da Abrafix (Associação Brasileira de 
Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado); e Fernando Dias, presidente da ABPI-TV 
(Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão), participantes desse debate, 
não apresentaram nenhuma restrição aos artigos do PL 29. "Essa lei irá democratizar o 
conteúdo que passará a ser de responsabilidade de cada canal, de cada produtora", diz Dias. 
 
 
Leia mais: 
 
Publicidade gera só 10% de receita 
 
A publicidade só é responsável por 10% do faturamento de TV paga, segundo Otavio 
Jardanovski, diretor da PTS (Pay-TV Survey), que apresentou a palestra "O mercado de TV 
paga", durante a Feira e Congresso ABTA 2008 (Associação Brasileira de TV por Assinatura).  
 
No ano passado, o setor faturou R$ 6,3 bilhões (assinatura mais taxa de adesão), sendo que 
desse total, apenas R$ 639 milhões provêm da publicidade. Nos Estados Unidos essa realidade 
é completamente diferente: dos US$ 75 bilhões faturados no ano passado pelo setor, US$ 27 
bilhões são provenientes da publicidade, o que representa 36% do faturamento. "No Brasil, a 
fonte de renda de TV paga são os assinantes. E a realidade dos Estados Unidos é diferente, 
porque foi a partir de 1998 que os norte-americanos passaram a assistir mais TV paga que 
aberta, o que não acontece no Brasil", explica Jardanovski. No País, 70% da audiência da TV no 
primeiro semestre deste ano veio da TV aberta e 30%, dos canais pagos.  
 
Porém, Jardanovski acredita que em 2013 haverá um aumento de assinantes, passando dos 
atuais 5,4 milhões para 10 milhões e a penetração de TV paga atingirá 15% das residências. 
"Mesmo assim ainda estaremos bem abaixo de outros países latino-americanos. Hoje, a 
Argentina tem 60% de penetração nas residências", diz. Já a projeção do faturamento para 
2013 é de que seja de R$ 12,6 bilhões. 
 
Mas apesar da TV paga brasileira ainda estar abaixo em faturamento e penetração nas 
residências, Jardanovski afirma que há crescimento: em 2006 o aumento do serviço foi de 11% 
e em 2007, de 17%. "Isso é positivo, pois entre 1998 e 2003 o setor passou por uma crise 



devido às dívidas que as operadoras contraíram em dólar. E a crise econômica que o País 
enfrentava aumentou o cancelamento de assinaturas", lembra o executivo, acrescentando que 
o mercado pode expandir muito com a classe AB, já que existem 10,6 milhões de potenciais 
assinantes dessa classe. 
 
Alternativa 
 
Uma alternativa para aumentar (e não perder receita publicitária) em TV por assinatura é 
investir em novas mídias, como a internet. No debate "Publicidade: com quem é a disputa pelo 
bolo?", Rogério Takaianagi, da Value Partners, disse que os anunciantes estão cada vez mais 
transferindo seu budget para o online.  
 
A razão disso é que o tempo gasto com a internet (30%) entre jovens de 12 a 24 anos já 
ultrapassou o da TV (24%). E em 2007, só no Reino Unido, o share de receita publicitária com 
internet foi de 20%, enquanto o de TV paga foi de 9%. "Os anunciantes querem gerar tráfego 
no site, fazer vendas online, coletar dados e gerar share of mind. E por isso, algumas empresas 
de mídia já começaram com estratégias online para defender seu negócio e, também, gerar 
novas rendas", reforçou ele.  
 
Takaianagi citou alguns exemplos de empresas de mídias que já fazem isso, como a BBC com o 
site i-Player; o site Five, do Channel Five, que oferece downloads de programas por 1,99 (libra 
esterlina); e o Hulu, site criado pela NBC e Fox que contém 14 canais e 400 programas que têm 
entre cinco e seis comerciais (o usuário não pode fazer opt-out) para cada clipe de 30 minutos. 
"Vale lembrar que as regras da internet são diferentes da TV". 
 
E apesar da Globosat ter tido um crescimento de 50% no número de assinantes entre o período 
de 2003 e 2008, Fred Müller, diretor executivo da área comercial da distribuidora, afirma que 
ainda neste semestre, a Globosat está em processo de extensão de conteúdo dos seus canais 
para a internet. Müller também afirmou que os canais Multishow e GNT também vão 
comercializar outros formatos de conteúdo em seus sites. "Não apenas o formato deve ser 
diferenciado, mas também o conteúdo, porque brigamos com todas as mídias e não somente 
com a internet", lembra o executivo. 
 
Já Daniel Chalfon, sócio-diretor da MPM, garante que a internet ainda é uma plataforma que 
não provou seu poder de criação como a TV, apesar de ter sua relevância e ser uma ferramenta 
de extensão de conteúdo de sua programação. "Desconheço um conteúdo gerado na internet 
que conquistou outras mídias. O inverso acontece. Mas mesmo assim, não podemos ignorar sua 
expansão", finaliza.  
 
 
Leia mais: 
 
TVs investem em produções nacionais 
 
Antecipando-se ao Projeto de Lei 29/2007, grupos de comunicação divulgaram, durante a Feira 
e Congresso da ABTA 2008 (Associação Brasileira de Televisão por Assinatura), novas 
produções nacionais.  
 
O canal Discovery reforça sua grade de programação com a estréia de quatro programas e dois 
especiais: "Soluções para o Trânsito", "Viver para Contar", "Peixonauta", "Destino: Lua-de-Mel", 
"Chico Mendes" (documentário); e "Rio Ink" (episódio ao estilo dos reality shows estrangeiros 
"Miami Ink" e "Los Angeles Ink"). Esse último, dependendo da resposta do público, poderá virar 
seriado. 
 
De acordo com Fernando Medin, gerente geral da Discovery Networks do Brasil, o canal faz 
produções locais antes do PL 29 surgir. "Uma das missões do Discovery é trazer conteúdo do 
mundo para o Brasil e levar conteúdo do Brasil para o mundo. E antes do projeto de lei, já 



havíamos produzido, por exemplo, os documentários 'Doutores da Alegria' e 'Rebelião de 
Tubarões'", explica. As cotas publicitárias para os novos programas já começaram a ser 
vendidas, mas Medin não revelou números. 
 
Outro grupo que investe na produção nacional é a Fox, que neste ano lançou a série "9MM", 
com quatro episódios e até o ano que vem, terá mais nove. Outro seriado que faz sucesso é 
"Tempo Final", produzido na Fox Telecolômbia e que conta com atores e produtores de toda a 
América Latina (inclusive do Brasil) e que é transmitida em todo o continente.  
 
Para garantir o sucesso das séries, Marcelo Cataldi, diretor de publicidade da Fox no Brasil, diz 
que o aumento da distribuição de conteúdo e o trabalho de marketing agressivo dos canais 
foram fatores importantes. "No último ano, crescemos 25% e temos expectativa de crescer 
ainda mais", afirma.  
Com relação à estratégia de mar-keting, Marcello Braga, diretor de marketing da Fox no Brasil, 
explica que a ação de guerrilha utilizada pela emissora para divulgar a série "9 MM" colaborou 
para seu sucesso. "Em maio, algemamos 160 pessoas em avenidas de São Paulo, cidade que 
concentra 40% de nosso público-alvo. Além, claro, de ser uma alternativa de mídia exterior", 
diz, referindo-se à Lei da Cidade Limpa. 
 
Novo canal 
 
Não se contentando apenas em fazer uma produção nacional, a Disney lança, a partir do 
próximo dia 5, o canal Playhouse Disney. Voltado para crianças em idade pré-escolar (2 a 5 
anos de idade), o conteúdo é brasileiro, mas toda a gravação do canal é realizada na Argentina 
devido ao baixo custo de filmagem. "Tanto o Playhouse Disney argentino, brasileiro e mexicano 
são gravados no mesmo estúdio da Argentina, devido ao baixo custo. Porém, cada programa 
tem sua própria equipe de apresentadores, produtores e roteiristas", explica. As animações e 
algumas produções do Playhouse Disney serão estrangeiras. 
 
Quando questionado sobre se esse canal tem relação com o PL 29/07, Grecco diz que nada tem 
a ver. "O Playhouse Disney já nasceu com a proposta de ser uma produção local, mesmo sendo 
gravado na Argentina. Afinal, esse canal está presente em 19 países e o Disney Channel, em 
27", conclui. 
 
                                      Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 18 ago. 2008. p. 6. 


