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Presidente veta artigo em MP

TV pública quer esportes 
Globo e Record se unem para evitar que legislativo interfira nas  
questões de direitos esportivos das redes comerciais
Alexandra Bicca, de Brasília

A transmissão de 
eventos esportivos 
nas TVs públicas 
voltou ao debate no 
Congresso. O Projeto 
de Lei no 1.878/03, 
do deputado Edson 
Duarte  (PV-BA), 
pretende garantir às 
emissoras estatais a 
veiculação de jogos 
de forma gratuita, 
independentemente 
dos direitos e con-
tratos das TVs co-
merciais. Polêmico, o assunto 
já foi debatido com a criação da 
Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), que lançou em dezembro 
do ano passado a TV Brasil.

O tema veio à tona com uma 
proposta do deputado Sílvio Tor-
res (PSDB-SP), que apresentou 
o projeto no ano passado. Com 
isso, foi retomada a discussão do 
PL de 2003. Torres acrescentou 
em seu texto a proibição às redes 
de televisão educativa de vender, 
negociar, autorizar, contratar ou 
veicular publicidade durante a 
transmissão dos eventos. 

O assunto está sendo debatido 
na Comissão de Turismo e Des-
porto da Câmara, onde o relator 
da matéria, deputado Gilmar 
Machado (PT-SP), trabalha na ela-
boração de relatório para votação. 
Como tramita em fase conclusiva, 
ele não deve ser apreciado pelo 
plenário — basta sua aprovação 
nas comissões para que seja envia-
do ao Senado para votação. 

O tema desperta interesses di-
versos e vem colocando empresas 
que atuam em campos opostos na 
mesma direção. Enquanto as pú-
blicas, educativas e estatais suge-
rem que a aprovação da proposta 
poderia representar o acesso de 
16 milhões de brasileiros aos con-

teúdos esportivos, grandes redes 
como Globo e Record lutam para 
não perder os dividendos resultan-
tes da comercialização dos direitos 
sobre essas competições.

Para Tereza Cruvinel, presi-
dente da recém-criada EBC, que 
administra a TV Brasil, não se 
trata apenas de um negócio, mas 
da democratização da informação. 
Ela destacou que as regiões mais 
distantes não acessam canais que 
geralmente possuem os direitos 
sobre competições esportivas, mas 
a rede pública chega até comuni-
dades mais dispersas, como as do 
Norte do País. Tereza argumentou 
que as públicas não têm interes-
se exclusivo nos eventos que já 
estão sendo transmitidos pelas 
emissoras comerciais, e sim nas 
competições que integram esses 
pacotes e acabam não entrando 
nas programações. Ela defende 
que jogos e competições com es-
sas características encontrariam 
espaço na TV Pública, desde que 
o repasse fosse gratuito.

A presidente da EBC lembrou 
que os orçamentos públicos são 
como cobertores curtos, ou seja, 
pequenos para o tamanho dos 
investimentos em TV, porém ne-
cessários para atender à necessi-
dade de produção de programas de 

qualidade e com um 
caráter distinto dos 
comerciais. Com isso, 
ela lembrou que entrar 
na briga pelos direitos 
de competições como 
Olimpíada e Copa do 
Mundo, entre outras, 
não cabe no orçamen-
to nem nas propostas 
desses canais. Tereza 
afirmou ainda que o 
custo é demasiada-
mente alto e, com um 
tom otimista, declarou 

que acredita na possibilidade de 
um acordo para cessão dos direitos 
daquilo que não está sendo apro-
veitado pelas detentoras desses 
direitos.

“A TV pública, não apenas a 
EBC, poderá cumprir melhor a sua 
função social de aumentar a oferta 
de conteúdos se isso for liberado. 
O que a TV comercial resolveu não 
exibir, que fique para TV pública. 
Arcaremos com o custo da trans-
missão e poderemos assumir a 
distribuição para as demais redes 
públicas”, explicou.

O interesse da presidente da 
EBC no licenciamento dos direitos 
desses eventos para as públicas 
fez com que Globo e Record 
afinassem seus discursos, ambas 
lutando pela manutenção das 
regras atuais e argumentando que 
a norma do mercado não permite 
repassar esses direitos sem o res-
sarcimento do investimento feito 
para aquisição das competições. 
Elas se defenderam da afirmativa 
de que as empresas adquirem os 
direitos sobre competições para 
não exibi-las e privam as demais 
disso. Segundo as emissoras, hoje 
os contratos são bastante pragmá-
ticos, além de terem um custo alto, 
o que tornaria a não exibição um 
péssimo investimento.

Tereza Cruvinel pede cessão gratuita dos direitos esportivos para a TV Brasil

Na defesa
Como estavam na posição de 

defesa, os representantes das 
emissoras comerciais assumiram 
uma postura de ataque e cobraram 
das redes públicas o empenho 
para dar publicidade às competi-
ções estudantis e amadoras. 

O representante da Rede Re-
cord, Eduardo Zerbini, destacou 
que, ao contrário do que ocorre em 
outros países, no Brasil as olimpía-
das escolares e universitárias não 
são divulgadas de maneira correta. 
De acordo com ele, as emissoras 
comerciais têm por objetivo trans-
mitir jogos dos quais compraram 
os direitos com o objetivo de qua-
lificar a programação e obter seus 
lucros. Porém, avalia que esse não 
é o caso das públicas, lembrando 
que o esporte nacional ganharia se 
essas competições fossem dispo-
nibilizadas. Para Zerbini, o papel 
da formação é da TV pública. Ele 
lembrou que muitos atletas que se 
destacam em competições como 
o Pan e a Olimpíada surgem em 
eventos escolares. “Temos de ad-
mitir que existem limitações para 
que a TV pública possa assumir 

alguns compromissos típicos das 
TVs privadas”, disse.

Para Marcelo Campos Pinto, da 
Rede Globo, o problema maior na 
cessão dos direitos está na responsa-
bilidade que as detentoras assumem 
quando fazem o repasse. Segundo 
ele, isso não pode ser feito indiscri-
minadamente. Pinto lembrou ainda 
que há problemas nas emissoras 
educativas, chamando a atenção 
para o fato de que muitas são usadas 
politicamente e estão fazendo uso da 
publicidade mesmo com a restrição 
para tal. “Atualmente, existem 790 
emissoras que se dizem educativas, 
mas não produzem material educa-
tivo e que serão beneficiadas com a 
proposta”, afirmou.

As duas propostas tramitam 
em conjunto, em caráter conclu-
sivo — o projeto não precisa ser 
votado pelo plenário da Câmara, 
apenas pelas comissões designa-
das para analisá-lo —, e seguem 
direto para o Senado depois de 
aprovadas. O relator do texto na 
Comissão de Turismo e Desporto, 
deputado Gilmar Machado, deverá 
apresentar seu parecer nas próxi-
mas semanas. 

A cessão dos direitos de 
transmissão de eventos espor-
tivos por emissoras de TV co-
merciais às educativas sempre 
que as detentoras do produto 
não o utilizarem chegou a ser 
aprovada pelo Congresso Na-

cional sob forma de emenda 
à medida provisória (MP) que 
criou a Empresa Brasil de Co-
municação (EBC). A proposi-
ção de autoria de Silvio Torres 
foi vetada pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Farmais e Riachuelo lançam TVs corporativas
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Duas novas empresas estão 
aderindo à estratégia das redes 
de televisão corporativas, que vêm 
fomentando o crescimento da cha-
mada mídia digital out-of-home. 
Monitores de televisão veiculam, 
em ambientes internos, uma pro-
gramação que combina conteúdo 
editorial, anúncios corporativos 
e espaços comercializados com 
outros anunciantes.

A rede de lojas de departamen-
tos Riachuelo anunciou que, em 
breve, cada uma das 99 unidades 
que possui em todo o território 
nacional será equipada com moni-
tores, que transmitirão a programa-
ção da TV Riachuelo. O objetivo é 
oferecer aos clientes um conteúdo 
de vídeo que mescle entretenimen-
to e informação e que também abra 
espaço para a exibição de ofertas e 

das promoções da própria rede.
Por se tratar de uma empresa 

do segmento de moda, a Riachuelo 
incluirá em sua TV corporativa 
alguns programas relativos ao 
universo fashion, com dicas de 
vestuário e consumo, além de 
informações sobre as tendências 
das passarelas.

Para tentar captar os olhares 
e a atenção daqueles que passam 
pelas suas unidades, a rede de far-
mácias Farmais também apostou 
no apelo das telinhas. Na semana 
passada, o grupo anunciou a insta-
lação da TV Farmais em cada uma 
das 500 lojas da organização.

Assim como a programação da 
Riachuelo, a grade da Farmais exi-
birá anúncios de produtos e ofertas 
e aproveitará para veicular suas 
campanhas publicitárias e principais 

serviços. Com a tecnologia da empre-
sa Interactive, a rede televisiva da 
farmácia também exibirá programe-
tes com dicas de saúde, qualidade de 
vida e orientação sobre a utilização 
de medicamentos. A Farmais pode 
aproveitar o espaço da programação 
para comercializar anúncios com 
outros anunciantes.

A iniciativa das duas empresas 
corrobora a fase de crescimento 
do digital signage no cenário da 
publicidade nacional. Em meados 
deste ano foi criada a Associa-
ção Brasileira de Mídia Digital 
Out-of-Home (ABDOH), com o 
intuito de congregar e padronizar 
as atividades das empresas que 
oferecem esse tipo de serviço. 
Atualmente, a entidade conta com 
13 associados. 

Bárbara Sacchitiello
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