
Por um lugar na grade 
Canais nacionais esperam novas oportunidades de negócio com a Lei nº12.485/2011 

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br 

"Brigamos com canais fortes internacio-
nais. A lei cria uma oportunidade imen-
sa. Já estamos preparados. Terá de haver 
troca de canais, a menos que a tecnologia 
avance. As operadoras terão que, pelo me-
nos, repensar o line-up" opina. 

As operadoras, por sua vez, não projetam 
grandes mudanças no curto prazo. Fernan-
do Magalhães, diretor de programação da 
Net Serviços, destacou durante o seminário 
Os Efeitos da Nova Lei da TV por assinatura 
que o impacto da nova regra é administrável. 

Segundo ele, num primeiro momento 
a empresa terá de aumentar a distribui-
ção de alguns canais no mercado. No fu-
turo próximo, o diretor projeta a neces-
sidade de incluir outros. De acordo com 
as estimativas, será necessário acrescen-
tar cinco ou seis canais num prazo de três 
anos. O problema, para Magalhães, seria 
a adequação das operações nas cidades 
pequenas, onde a conta para a digitali-
zação não fecha. 

"Por mais que a lei seja clara em vários 
aspectos, como o de que as cotas devem ser 
cumpridas por programadoras brasileiras, 
que necessariamente devem ser empresas 
brasileiras, e por programadoras brasileiras 
independentes, sendo uma delas sem vín-
culo com empresas de radiodifusão, mui-
tas operadoras aguardam a regulamenta-
ção deste item para alterar de uma única 
vez os seus pacotes de canais" analisa Cí-
cero Aragon, diretor do Grupo Box Brazil. 

Modelo de atuação 
O grupo lançou neste segundo semes-

tre o Prime Box Brazil, de filmes e progra-
mas de entrevistas sobre o cinema nacio-
nal, e pretende colocar no ar em 2012 o 
Music Box Brazil e o Travei Box Brazil. 
"Entendendo o quanto o mercado é com-
petitivo e prevendo que, a partir da apro-
vação da lei, alternativas de canais surgi-
riam, apostamos na qualidade e no mode-
lo multiplataforma, disponibilizando con-
teúdos para as diversas mídias" finaliza. 

Além da oportunidade de ampliar o 
público com a entrada em outras opera-
doras, as cotas abrem as portas para que 
o conteúdo dos canais nacionais ganhe 
outras telas. Esta será uma das frentes do 
Sesc TV. "Não queremos tirar o lugar nem 
concorrer com outros canais. Não visamos 
publicidade. Somos abertos a parcerias . 
Já fomos procurados por três canais pa-
gos. Trabalhamos com modelo de produ-
ção e coprodução" conta o diretor Valter 
Vicente Sales. 

0mercado de produção de conteúdo 
vive um momento de crescimento 

no País. Tanto no cinema quanto nas TVs 
aberta e fechada, obras independentes e 
coproduções estão conquistando espaço 
e bons resultados de audiência. No caso 
da TV por assinatura, os bons ventos de-
vem soprar ainda mais com a regulamen-
tação da Lei nu 12.485/2011, que estabe-
lece novas regras para o setor e que po-
derá injetar R$ 400 milhões no segmento 
audiovisual e gerar demanda de quatro 
mil horas de conteúdo nacional por ano. 

A expectativa positiva gira em torno 
de dois pontos específicos da nova lei. O 

primeiro estabelece que os canais quali-
ficados carreguem 3h30 de programação 
brasileira por semana em horário nobre, 
sendo que a metade dela deve ser inde-
pendente. O segundo é a cota por paco-
te, que exige que um terço dos canais de 
espaço qualificado oferecidos pelas ope-
radoras de TV por assinatura seja brasi-
leiro. Dentre eles, um terço deve ser pro-
gramado por programadora brasileira in-
dependente e pelo menos dois devem ter 
12 horas diárias de conteúdo brasileiro in-
dependente, sendo três no horário nobre. 

Embora o mercado ainda aguarde a 
regulamentação — a lei prevê três anos 

para a adaptação —, as conversas entre 
canais de programadoras brasileiras in-
dependentes, produtores e operadoras já 
estão em curso. "Estamos sendo procu-
rados, é uma oportunidade clara. Mas a 
negociação não é simples, tem uma série 
de considerações. Não é coisa de imedia-
to. Já estávamos no perfil que a lei exige, o 
que é um diferencial competitivo" aponta 
Mauro Garcia, programador do canal Ci-
ne Brasil TV, há mais de sete anos no ar. 

Na opinião de Carlos Magno, presiden-
te da Climatempo, sem a lei seria difícil 
para os canais nacionais independentes 
entrarem no portfólio das operadoras. 
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