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QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2011

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
PAULO LIEBERT/AE-11/8/2008

Eduardo Rodrigues
Andrea Jubé Vianna

Anatel deve
agora adiar
novas outorgas

BRASÍLIA

Após mais de quatro anos de
tramitação, o plenário do Senado aprovou ontem a nova
lei para o mercado brasileiro
de TV paga, liberando a entrada no setor das operadoras de
telecomunicações. O chamado PLC 116 também acabou
comparte da limitação de capital estrangeiro nessas empresas, instituindo, porém, cotas
para a exibição de conteúdo
nacional nas grades de programação das emissoras.
A expectativa, tanto das empresas quanto do governo – que
apoiava abertamente o projeto
–, é de que a concorrência na TV
pagasejaestimulada,comimpacto positivo na qualidade e nos
preços dos serviços.
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo avaliou
que a nova lei levará à “interiorização efetiva” do serviço no Brasil.“Comcertezavaihaverdisputaporclientes, eisso sereverterá
em preço e qualidade”, afirmou.
Além disso, destacou o ministro,
apossibilidadedeoferta doschamados 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 redes de fibras ópticas.
Avaliação semelhante foi feita
pelaAssociação Brasileira de Telecomunicações(Telebrasil),para quem as novas regras contribuem 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 “imprescindível”para aampliação da cobertura dos serviços, que atualmente chegam a apenas pouco
mais de cinco milhões de usuários, em 242 municípios.
A Telefônica destacou que o
principal beneficiado pela mudança será o consumidor. “São
inegáveis os ganhos dos usuá-

Karla Mendes
BRASÍLIA

Futuro. Empresas e governo apostam no aumento da concorrência no setor de TV paga, com impacto no preço do serviço
rios gerados pela intensificação
da concorrência, como preços
mais competitivos e ampliação e
melhoria das ofertas de conteúdo”, disse a empresa, em nota.
Procuradas, Oi, Net e Sky não se
pronunciaram.
Votação. O texto-base do proje-

to foi aprovado em votação simbólica, com voto contrário apenas do líder do DEM, Demóstenes Torres (GO). Em seguida, o
plenário rejeitou emenda do líder do PSDB, Álvaro Dias (PR),
que suprimia o artigo que concede à Agência Nacional do Cinema (Ancine) poderes para regular e fiscalizar as atividades de
produção, programação e empacotamento dos conteúdos.
A oposição contestava, principalmente, a ampliação das competências da Ancine e a instituiçãodas cotas deconteúdo nacio-
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Cenário: Karla Mendes

Expectativa é de
concorrência maior
e preços menores

A

relação entre o consumidor brasileiro
eaTVpagadevemudardeformaconsiderável a partir da vigência das novas
regrasaprovadasontempeloCongresso Nacional. O impacto mais significativo ocorrerá no serviço de TV a cabo, até então restrito a
um número limitado de municípios e, consequentemente, de usuários, que pagam caro para
fugir da programação tradicional da TV aberta.
A expectativa é de que a entrada das operadoras de telefonia nesse mercado e a redução das
restriçõesaocapitalestrangeiro para os agentes
do setor aumente a concorrência, estimule novos investimentos e reduza o preço do serviço,

PRINCIPAIS PONTOS
● Política

de cotas

Torna obrigatória a transmissão
de três horas e meia de conteúdo
nacional nos canais de filmes,
séries e documentários. Nos pacotes de programação, um terço
dos canais terá de ser nacional

● Legislação

Unificação do arcabouço legislativo para a oferta de TV paga. Hoje,
há regras diferentes conforme o
tipo de tecnologia usada para a
prestação do serviço
● Regulação

● Competição

Abertura do mercado para a entrada das teles e de empresas
estrangeiras. Atualmente, há muitas restrições para a participação
dessas empresas na TV paga

A Agência Nacional do Cinema
(Ancine) terá poderes para fiscalizar o cumprimento das cotas de
exibição de conteúdo nacional
pelas empresas de TV por assinatura

nal. Aloysio Nunes (PSDB-SP)
questionou os poderes da agência para definir, por exemplo, os
horáriosnobres eisentarempresas do cumprimento da lei. “Se

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

que atualmente está em patamares impeditivos
para as classes sociais de menor poder aquisitivo.
Esse cenário é consequência do “engessamento” 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 cercadeumadécada sem liberar outorgas de TV a cabo.
Resultado:atualmente, apenas262 dos5.564municípios 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 tecnologia, o satélite (DTH), que, em abril deste ano,
pela primeira vez, ultrapassou o número de assinantes 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 quando 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
Congressoe pela Anatel, que já elaborou regulamentos 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, sobretudoainternetrápida, queéumadasbandeiras da presidente Dilma Rousseff por meio do
Plano Nacional de Banda Larga (PNBL).
O satélite desempenhou um papel importante 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
ofertarserviçosconvergentespormeio depacotes que agregam telefonia fixa, banda larga e TV,
provocar aredução de preços no mercado e promover 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.

Brasileiro compra até vestido de noiva online
Segundo dados da
consultoria e-bit, 70%
dos consumidores dizem
se sentir mais seguros
com compras virtuais
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
maisousadaspelaplataformaonline.“Estãocomprandoatévestido de casamento”, brinca Pedro
Guasti,diretorgeraldaconsultoria 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 vendidas no Dias dos Namorados.
Acessóriosparapráticadeesportes, utilidades domésticas e até

peças automotivas têm ganhado
espaço.
Para o segundo semestre de
2011, a “coqueluche” do comércio virtual deve ficar por conta
dos tablets. Na opinião de Guasti, a “enxurrada” de opções que
estão chegando ao mercado brasileiro vão impulsionar esse segmento.
Os números de satisfação da
população “e-commerce” refletem bem este cenário. Segundo
estudo da e-bit, mais de 49% dos
consumidores entrevistados
afirmaram se sentir “mais seguros” ao fazer aquisições no meio
digital.Já osquesesentem “muito mais seguros” respondem por
21%. Além disso, 81% dos internautas dizem acessar a web para
fazer compras virtuais, em lojas,
clubes de compra ou sites de
compra coletiva.
Esse público, no entanto, ainda continua avesso aos serviços
do internet banking: 26% dos
consultadosnãousamomeiopara fazer transações bancárias e
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Efeito. Alta do e-commerce esbarra em problemas logísticos
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 positivo para o setor. Com o crescimento,asempresastêmdescumprido com mais frequência os
prazos de entrega. “A logística é

ro pelo serviço de TV a cabo. Se o
consumidor quiser ver filme
americano enlatado, é um direito dele”, criticou Demóstenes
Torres. O DEM cogita até ir ao
Supremo Tribunal Federal contra a aprovação do projeto.
O líder do PT, Humberto Costa (PE), porém, definiu como
“equívoco”falaremvoltadacensura. “O que está em jogo é uma
posição elitista de quem acha
que uma parcela da população
não tem direito à TV paga.”
ParaPauloBernardo,oestabelecimento das cotas é um passo
positivo para fomentar o setor
cultural. “Será um impulso para
a indústria criativa, e isso significa emprego e renda”, disse.
Como o texto aprovado pelos
senadores foi exatamente o que
passoupelaCâmara,oprojetosegue agora para sanção da presidente Dilma Rousseff.

umfator importanteparaasatisfação dos consumidores. O setor demanda um investimento
muito grande em infraestrutura,
frotaemãode obra.Estamosdiscutindo como trazer mais investimentos para esta área”, garante Guasti.
Para Ludovino Lopes, presidentedacamara-e.net,énecessário separar os problemas de in-

●

Internet

O número de
acessos em
banda larga no
País chegou a
45,7 milhões
em julho, segundo a Telebrasil. Mas
quase a metade disso é por
celular.

fraestruturadoPaíseasdeficiênciasdocomércioeletrônico. “Esse é um desafio que teremos de
superarnospróximosanos,principalmente, com a realização da
Copaeoutros grandes eventos.”
Compras coletivas. Fenômeno
da internet desde 2010, o segmento de compras coletivas deve 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
naagendada esteticistaéestimulada pelo ‘reloginho’. Os consumidores têm de tomar cuidado
antes de fazer uma aquisição,
pesquisando informações sobre
aempresaeperanteosseusdireitos’, aconselha.
Preocupada com a satisfação e
consciência dos consumidores,
ae-bit pretendelançarnas próximas 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 devem avaliar se esse tipo de investimento vale a pena.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) terá de
atrasar o processo de abertura
do mercado de TV a cabo que estavaemandamentodentrodoórgão para readequar os regulamentos à nova lei do setor aprovada ontem no Senado.
O conselheiro João Rezende
disse ao Estado que os regulamentos aprovados pela Anatel,
comoo queacabava 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 nova fase de consulta pública.
Com isso, a concessão das novas 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 incorporar outros pressupostos importantes”, afirmou Rezende.
O conselheiro observou, porém,quenãoconsideraesseadiamento um “atraso”, pois o projeto 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 telecomunicações.Vamos ter umvolume muito grande de investimentos no
setorpela ofertade serviçosconvergentes, pois temos uma demanda reprimida muito grande
tanto na banda larga, quanto na
TV por assinatura”, ressaltou.
Repercussão. Apesar de algu-

mas restrições ao texto aprovado ontem pelos senadores, comoaimposiçãodecotasparaveiculação de conteúdo produzido
nacionalmente, a Associação
Brasileira de TV por Assinatura
(ABTA)recebeu deformapositiva a aprovação do projeto no
Congresso.
“É positivo porque estabeleceu um novo marco regulatório,
evitandoqueaAnatelreinterprete a Lei do Cabo à sua maneira”,
afirmou Alexandre Annenberg,
presidente da associação. Ele se
referiu aos regulamentos que estavam em andamento na agência que, na visão da ABTA, extrapolavam o estabelecido na legislação vigente.
Annenberg evitou responder
seaentidadetomaráalgumaprovidênciaparaimpedirqueasoperadoras de TV por assinatura sejam obrigadas a cumprir as cotas
de conteúdo nacional incluídas
no projeto de lei. “Temos de ouvir todas as associadas da ABTA.
Será uma decisão do conselho”,
afirmou.

Varejo eletrônico
fatura R$ 8,4 bi no
primeiro semestre
● O comércio eletrônico faturou

R$ 8,4 bilhões no primeiro semestre, um aumento de 24% em
relação ao mesmo período de
2010, segundo a consultoria
e-bit. A previsão é de que o varejo online movimente R$ 18,7 bilhões no ano. No primeiro semestre, o tíquete médio foi de R$ 355.
Um dos destaques do primeiro
semestre é a participação da baixa 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 menos uma compra online”, disse o
diretor de marketing e produtos
da e-bit, Alexandre Umberti. / A.B.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 ago. 2011, Economia & Negócios, p. B16.

