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A relação entre o consumidor brasileiro
e a TV paga deve mudar de forma consi-
derável a partir da vigência das novas
regras aprovadas ontem pelo Congres-

so Nacional. O impacto mais significativo ocor-
rerá no serviço de TV a cabo, até então restrito a
um número limitado de municípios e, conse-
quentemente, de usuários, que pagam caro para
fugir da programação tradicional da TV aberta.

A expectativa é de que a entrada das operado-
ras de telefonia nesse mercado e a redução das
restrições ao capital estrangeiro para os agentes
do setor aumente a concorrência, estimule no-
vos investimentos e reduza o preço do serviço,

que atualmente está em patamares impeditivos
para as classes sociais de menor poder aquisitivo.

Esse cenário é consequência do “engessamen-
to” pelo qual passou o setor na última década e
meia. O arcabouço legal vigente até agora é de 1995
– a chamada Lei do Cabo – e a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) ficou cerca de uma dé-
cada sem liberar outorgas de TV a cabo.

Resultado: atualmente, apenas 262 dos 5.564 mu-
nicípios brasileiros têm oferta de TV a cabo. Ao
longo desses anos, porém, o apetite dos brasileiros
pela TV paga não se arrefeceu. A lacuna do serviço
oferecido via cabo foi preenchida por outra tecno-
logia, o satélite (DTH), que, em abril deste ano,
pela primeira vez, ultrapassou o número de assi-
nantes de TV a cabo.

No entanto, os índices de acesso ao serviço no
Brasil ainda são muito tímidos: 11,1 milhões de
clientes, número pouco representativo quando
comparado à população brasileira. Mesmo quan-
do é observado o número de pessoas por domicílio
– 3,3 pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) –, os serviços de TV
por assinatura alcançam apenas 36,6 milhões de

brasileiros, conforme dados da própria Anatel
referentes ao mês de junho.

Com a liberação das amarras do setor pelo
Congresso e pela Anatel, que já elaborou regula-
mentos decretando o fim da limitação da oferta
de TV a cabo por municípios, tudo deve mudar.
O governo vestiu a camisa e uniu todas as forças
para aprovar a nova lei junto aos parlamentares,
tendo como alvo não só o aumento do acesso à
TV a cabo, mas também de outros serviços, so-
bretudo a internet rápida, que é uma das bandei-
ras da presidente Dilma Rousseff por meio do
Plano Nacional de Banda Larga (PNBL).

O satélite desempenhou um papel importan-
te para a inclusão de novos consumidores no
mercado de TV por assinatura, mas é por meio
da infraestrutura da TV a cabo que será possível
ofertar serviços convergentes por meio de paco-
tes que agregam telefonia fixa, banda larga e TV,
provocar a redução de preços no mercado e pro-
mover a tão falada universalização dos serviços
de telecomunicações no Brasil. Isso porque, ao
vender vários serviços juntos, as empresas têm
condição de cobrar menos por cada um deles.

Anatel deve
agora adiar
novas outorgas
Karla Mendes
BRASÍLIA

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) terá de
atrasar o processo de abertura
do mercado de TV a cabo que es-
tava em andamento dentro do ór-
gão para readequar os regula-
mentos à nova lei do setor apro-
vada ontem no Senado.

O conselheiro João Rezende
disse ao Estado que os regula-
mentos aprovados pela Anatel,
como o que acabava com o limite
de municípios que podem ter
acesso ao serviço e fixa o preço
de R$ 9 mil por outorga, terão de
ser adaptados às disposições da
nova lei e retornar para uma no-
va fase de consulta pública.

Com isso, a concessão das no-
vas outorgas, antes prevista para
novembro, deve ocorrer a partir
de janeiro de 2012. “O projeto de
lei altera completamente essa
questão. Os regulamentos terão
de ser adaptados, para incorpo-
rar outros pressupostos impor-
tantes”, afirmou Rezende.

O conselheiro observou, po-
rém, que não considera esse adia-
mento um “atraso”, pois o proje-
to aprovado altera o mercado de
TV a cabo de forma bem mais
ampla do que os regulamentos
da Anatel.

“O projeto aprovado vai ser
um marco nas telecomunica-
ções. Vamos ter um volume mui-
to grande de investimentos no
setor pela oferta de serviços con-
vergentes, pois temos uma de-
manda reprimida muito grande
tanto na banda larga, quanto na
TV por assinatura”, ressaltou.

Repercussão. Apesar de algu-
mas restrições ao texto aprova-
do ontem pelos senadores, co-
mo a imposição de cotas para vei-
culação de conteúdo produzido
nacionalmente, a Associação
Brasileira de TV por Assinatura
(ABTA) recebeu de forma positi-
va a aprovação do projeto no
Congresso.

“É positivo porque estabele-
ceu um novo marco regulatório,
evitando que a Anatel reinterpre-
te a Lei do Cabo à sua maneira”,
afirmou Alexandre Annenberg,
presidente da associação. Ele se
referiu aos regulamentos que es-
tavam em andamento na agên-
cia que, na visão da ABTA, extra-
polavam o estabelecido na legis-
lação vigente.

Annenberg evitou responder
se a entidade tomará alguma pro-
vidência para impedir que as ope-
radoras de TV por assinatura se-
jam obrigadas a cumprir as cotas
de conteúdo nacional incluídas
no projeto de lei. “Temos de ou-
vir todas as associadas da ABTA.
Será uma decisão do conselho”,
afirmou.

● Política de cotas
Torna obrigatória a transmissão
de três horas e meia de conteúdo
nacional nos canais de filmes,
séries e documentários. Nos pa-
cotes de programação, um terço
dos canais terá de ser nacional

● Competição
Abertura do mercado para a en-
trada das teles e de empresas
estrangeiras. Atualmente, há mui-
tas restrições para a participação
dessas empresas na TV paga

● Legislação
Unificação do arcabouço legislati-
vo para a oferta de TV paga. Hoje,
há regras diferentes conforme o
tipo de tecnologia usada para a
prestação do serviço

● Regulação
A Agência Nacional do Cinema
(Ancine) terá poderes para fiscali-
zar o cumprimento das cotas de
exibição de conteúdo nacional
pelas empresas de TV por assina-
tura

Aline Bronzati

Os brasileiros estão comprando
de “tudo” pela internet. Se antes
as pessoas preferiam adquirir
produtos com valores mínimos
– como livro, CD e DVD – agora,
já se arriscam a fazer compras
maisousadas pela plataforma on-
line. “Estão comprando até vesti-
do de casamento”, brinca Pedro
Guasti, diretor geral da consulto-
ria e-bit.

Os sinais de que o perfil está
mudando aparecem aos poucos.
Neste ano, o segmento de moda
figurou pela primeira vez entre
as cinco categorias mais vendi-
das no Dias dos Namorados.
Acessórios para prática de espor-
tes, utilidades domésticas e até

peças automotivas têm ganhado
espaço.

Para o segundo semestre de
2011, a “coqueluche” do comér-
cio virtual deve ficar por conta
dos tablets. Na opinião de Guas-
ti, a “enxurrada” de opções que
estão chegando ao mercado bra-
sileiro vão impulsionar esse seg-
mento.

Os números de satisfação da
população “e-commerce” refle-
tem bem este cenário. Segundo
estudo da e-bit, mais de 49% dos
consumidores entrevistados
afirmaram se sentir “mais segu-
ros” ao fazer aquisições no meio
digital. Já os que se sentem “mui-
to mais seguros” respondem por
21%. Além disso, 81% dos inter-
nautas dizem acessar a web para
fazer compras virtuais, em lojas,
clubes de compra ou sites de
compra coletiva.

Esse público, no entanto, ain-
da continua avesso aos serviços
do internet banking: 26% dos
consultados não usam o meio pa-
ra fazer transações bancárias e

outros 58% dizem não se sentir
seguros.

Entraves. O aumento do núme-
ro de compradores online – a
ideia é alcançar 32 milhões até o
fim do ano – não é de todo positi-
vo para o setor. Com o cresci-
mento, as empresas têm descum-
prido com mais frequência os
prazos de entrega. “A logística é

um fator importante para a satis-
fação dos consumidores. O se-
tor demanda um investimento
muito grande em infraestrutura,
frota e mão de obra. Estamos dis-
cutindo como trazer mais inves-
timentos para esta área”, garan-
te Guasti.

Para Ludovino Lopes, presi-
dente da camara-e.net, é necessá-
rio separar os problemas de in-

fraestrutura do País e as deficiên-
cias do comércio eletrônico. “Es-
se é um desafio que teremos de
superar nos próximos anos, prin-
cipalmente, com a realização da
Copa e outros grandes eventos.”

Compras coletivas. Fenômeno
da internet desde 2010, o seg-
mento de compras coletivas de-
ve movimentar R$ 1 bilhão até o
fim de neste ano. Por traz desse
resultado há também problemas
de logística e atendimento. “A
falta de espaço no restaurante e
na agenda da esteticista é estimu-
lada pelo ‘reloginho’. Os consu-
midores têm de tomar cuidado
antes de fazer uma aquisição,
pesquisando informações sobre
a empresa e perante os seus direi-
tos’, aconselha.

Preocupada com a satisfação e
consciência dos consumidores,
a e-bit pretende lançar nas próxi-
mas semanas uma cartilha de
boas práticas para os clubes de
compras coletivas. Na opinião
de Alexandre Umberti, diretor
de marketing e produtos da
e-bit, as empresas também de-
vem avaliar se esse tipo de inves-
timento vale a pena.

Brasileiro compra até vestido de noiva online

✽

Cenário: Karla Mendes

Eduardo Rodrigues
Andrea Jubé Vianna
BRASÍLIA

Após mais de quatro anos de
tramitação, o plenário do Se-
nado aprovou ontem a nova
lei para o mercado brasileiro
de TV paga, liberando a entra-
da no setor das operadoras de
telecomunicações. O chama-
do PLC 116 também acabou
com parte da limitação de capi-
tal estrangeiro nessas empre-
sas, instituindo, porém, cotas
para a exibição de conteúdo
nacional nas grades de progra-
mação das emissoras.

A expectativa, tanto das em-
presas quanto do governo – que
apoiava abertamente o projeto
–, é de que a concorrência na TV
paga seja estimulada, com impac-
to positivo na qualidade e nos
preços dos serviços.

O ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo avaliou
que a nova lei levará à “interiori-
zação efetiva” do serviço no Bra-
sil. “Com certeza vai haver dispu-
ta por clientes, e isso se reverterá
em preço e qualidade”, afirmou.
Além disso, destacou o ministro,
a possibilidade de oferta dos cha-
mados serviços convergentes –
de telefonia, internet e TV a cabo
– impulsionará a oferta de banda
larga em velocidades acima de 5
megabits por segundo (Mbps),
com o uso mais intensivo de re-
des de fibras ópticas.

Avaliação semelhante foi feita
pela Associação Brasileira de Te-
lecomunicações (Telebrasil), pa-
ra quem as novas regras contri-
buem para que investimentos da
ordem de R$ 144 bilhões sejam
feitos até 2020 para massificar o
acesso à internet rápida no País.

Segundo a entidade, a retirada
de barreiras legais era “impres-
cindível” para a ampliação da co-
bertura dos serviços, que atual-
mente chegam a apenas pouco
mais de cinco milhões de usuá-
rios, em 242 municípios.

A Telefônica destacou que o
principal beneficiado pela mu-
dança será o consumidor. “São
inegáveis os ganhos dos usuá-

rios gerados pela intensificação
da concorrência, como preços
mais competitivos e ampliação e
melhoria das ofertas de conteú-
do”, disse a empresa, em nota.
Procuradas, Oi, Net e Sky não se
pronunciaram.

Votação. O texto-base do proje-
to foi aprovado em votação sim-
bólica, com voto contrário ape-
nas do líder do DEM, Demóste-
nes Torres (GO). Em seguida, o
plenário rejeitou emenda do lí-
der do PSDB, Álvaro Dias (PR),
que suprimia o artigo que conce-
de à Agência Nacional do Cine-
ma (Ancine) poderes para regu-
lar e fiscalizar as atividades de
produção, programação e empa-
cotamento dos conteúdos.

A oposição contestava, princi-
palmente, a ampliação das com-
petências da Ancine e a institui-
ção das cotas de conteúdo nacio-

nal. Aloysio Nunes (PSDB-SP)
questionou os poderes da agên-
cia para definir, por exemplo, os
horários nobres e isentar empre-
sas do cumprimento da lei. “Se

aprovarmos este projeto, vamos
dar à Ancine o direito de dizer
quais as empresas que têm o di-
reito de existir e de não existir.”

“Estão lesando quem pagou ca-

ro pelo serviço de TV a cabo. Se o
consumidor quiser ver filme
americano enlatado, é um direi-
to dele”, criticou Demóstenes
Torres. O DEM cogita até ir ao
Supremo Tribunal Federal con-
tra a aprovação do projeto.

O líder do PT, Humberto Cos-
ta (PE), porém, definiu como
“equívoco” falar em volta da cen-
sura. “O que está em jogo é uma
posição elitista de quem acha
que uma parcela da população
não tem direito à TV paga.”

Para Paulo Bernardo, o estabe-
lecimento das cotas é um passo
positivo para fomentar o setor
cultural. “Será um impulso para
a indústria criativa, e isso signifi-
ca emprego e renda”, disse.

Como o texto aprovado pelos
senadores foi exatamente o que
passou pela Câmara, o projeto se-
gue agora para sanção da presi-
dente Dilma Rousseff.

Entrada das teles na TV paga é aprovada
Senado aprovou ontem a nova lei para o setor, que inclui, entre outros pontos, a instituição de cotas para exibição de conteúdo nacional

● O comércio eletrônico faturou
R$ 8,4 bilhões no primeiro se-
mestre, um aumento de 24% em
relação ao mesmo período de
2010, segundo a consultoria
e-bit. A previsão é de que o vare-
jo online movimente R$ 18,7 bi-
lhões no ano. No primeiro semes-
tre, o tíquete médio foi de R$ 355.
Um dos destaques do primeiro
semestre é a participação da bai-
xa renda, que representa 61%
dos novos entrantes no mundo
de compras online. “A previsão é
fechar o ano com 32 milhões de
pessoas que já fizeram pelo me-
nos uma compra online”, disse o
diretor de marketing e produtos
da e-bit, Alexandre Umberti. / A.B.
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Expectativa é de
concorrência maior
e preços menores

Varejo eletrônico
fatura R$ 8,4 bi no
primeiro semestre

Futuro. Empresas e governo apostam no aumento da concorrência no setor de TV paga, com impacto no preço do serviço

Efeito. Alta do e-commerce esbarra em problemas logísticos

Segundo dados da
consultoria e-bit, 70%
dos consumidores dizem
se sentir mais seguros
com compras virtuais

● Internet
O número de
acessos em
banda larga no
País chegou a
45,7 milhões
em julho, se-
gundo a Tele-
brasil. Mas
quase a meta-
de disso é por
celular.
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