
ALei nº 12.485, de 12 de setembro de 
2011, originada do PLC 116 (ex-PL 

29), está sancionada. Ela dispõe sobre a 
comunicação audiovisual de acesso con
dicionado. Além de abrir o mercado de TV 
por assinatura para as operadoras de te
lefonia, promove alterações significativas 
sobre o mercado de produção indepen
dente e a programação dos canais de TV 
paga. A expectativa agora é em relação a 
sua regulamentação e algumas diretrizes 
que precisam ser definidas. 

A Ancine, responsável por parte da re
gulamentação da nova lei, colocará em 
consulta pública duas Instruções Nor
mativas (IN) relacionadas à lei, provavel
mente no período entre 16 de dezembro 
e 30 de janeiro. Segundo Manoel Rangel, 
presidente da Ancine, as INs se referem 
à comunicação audiovisual no serviço 

de acesso condicionado e ao credencia
mento das novas atividades do mercado 
de TV por assinatura. 

Na segunda quinzena de janeiro, há 
planos de realizar duas audiências pú
blicas sobre as INs. "A Ancine pretende 
uma transição o mais suave possível" diz 
ele. "A lei traz imensas oportunidades pa
ra todos e nosso esforço é para que este 
seja um excelente momento da indústria 
do audiovisual" destaca. A agência esti
ma que a nova lei trará um impacto eco
nômico nos recursos para financiamento 
da ordem de R$ 400 milhões, o que signi
fica, de acordo com Rangel, quadruplicar 
o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). 

A Ancine e a Agência Nacional de Tele
comunicações (Anatei) têm até março de 
2012 para elaborarem os regulamentos. 
No caso da Anatei, são questões técnicas 

de suporte, operação etc. Já a Ancine terá 
de regular as questões referentes ao con
teúdo, qualificação de canais, entre outras 
providências, como a criação de novas l i 
nhas para o FSA, que dizem respeito aos 
produtores e programadores, como expli
ca Marco Altberg, presidente da Associa
ção Brasileira de Produtoras Independen
tes de TV (ABPI-TV). A entidade quer par
ticipar das discussões, principalmente as 
promovidas pela Ancine. "Neste momento 
não cabe mais o questionamento, porque 
a lei é uma realidade. A margem de traba
lho que temos é o processo de regulamen
tação para a sua aplicação" diz Altberg. 

"A lei tem alguns aspectos muito inte
ressantes, principalmente no sentido do 
aumento da competição e que, aliás, era 
o seu objetivo central. Assim, surge um 
cenário para a melhoria da qualida-
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de, dos preços praticados. Nesse sentido, 
a ABTA aprova e endossa" afirma Alexan
dre Annenberg, presidente executivo da 
Associação Brasileira de TV por Assinatu
ra. Entretanto, há preocupações quanto à 
imposição de uma política de conteúdo. 

"Preocupa porque é uma intervenção, 
uma ingerência, não só na liberdade ope
racional dos operadores de serviços pr i 
vados, mas também no ponto de vista dos 
consumidores, que passam a se sujeitar a 
receber conteúdos que podem não ser de 
seu interesse" argumenta Annenberg. Por 
isso, a ABTA quer interagir com Ancine e 
Anatei no processo de definição da regu
lamentação, nos próximos meses, pois 
não deseja que as diretrizes a ser defini
das representem engessamento do setor 
como um todo, e sim que se mantenha o 
espírito mais flexível possível. 

Canais reclamam 
Os canais com programação essencial

mente estrangeira são os mais impactados. 
Eles prometem cumprir as regras estabe
lecidas, mas isso não significa que con
cordem com as imposições. "Não somos 
contra o incentivo ao conteúdo nacional 
nos canais, mas sim à forma como foi con
duzido o processo e a demora na regula
mentação" afirma Alberto Niccoli Junior, 
vice-presidente sênior e gerente-geral do 
grupo Sony Pictures Televison no Brasil. 

Há dez anos a Turner investe em con
teúdo nacional, de acordo com Anthony 
Doyle, vice-presidente regional da Tur
ner International do Brasil, porque "é al
go que o assinante quer e é um bom ne
gócio. No entanto, isso tem que ser aten
dido por uma demanda de mercado e não 
por uma imposição da lei, nesse caso, da 
Ancine" reclama. 

Rafael Davini, vice-presidente de mar
keting e vendas publicitárias da Turner, 
explica que o questionamento é focado 
nos artigos 24 e 25 do Capítulo 5. "O Bra
sil é parte importante na decisão de com
pra para a América Latina, mas nossa pre
ocupação é que os anunciantes deixem 
de investir conosco. Se esse dinheiro for 
para outros meios, que não estão sendo 
afetados pela lei, e a parte desse inves
timento que vier para a empresa nós t i 
vermos que reinvestir em produção para 
atender à lei, vai existir uma inibição pe
sada de investimento" avalia. 

Em sua opinião, a limitação à publici
dade, conforme esses artigos, vai inibir 
os investimentos de anunciantes pan-
regionais, o que diminuiria o potencial 
de investimento da programadora. "Es
sa lei brasileira afeta uma estratégia de 
compra que existe há muito tempo. Para 
nós, é uma restrição muito grande, um 
retrocesso. A presidente Dilma quer que 
a cultura seja difundida cada vez mais e 
a TV paga é um difusor de cultura" com
pleta. Davini se preocupa ainda com a 
perda de audiência, que afastaria anun
ciantes e estagnaria o mercado. 

"Todos os canais já estavam se prepa
rando para ter programação nacional" re
força Niccoli, ao ponderar que oferecer 
esse conteúdo não é tão simples. Primei
ro está o assinante do serviço. "Quem pa
ga tem de ter a opção de escolha do que 
quer assistir" destaca. Em segundo lugar, 
a programadora terá de fazer investimen
to grande nas aquisições, porque "o custo 
de produção no Brasil não é o mais barato 
da América Latina" Se o custo for repassa
do para o operador de TV paga, os preços 

dos pacotes para o assinante serão reajus
tados. Ou seja, quem vai pagar a conta é o 
telespectador que tem acesso ao serviço. 

Adaptação 
Doyle, da Turner aponta que cada ca

nal tem receita e conjunto de despesas 
diferentes. "Igualar todos eles dizendo 
que estão sujeitos ao mesmo tipo de co
ta é ignorar a realidade, pois um canal 
com pouca distribuição gera menos re
ceita do que um com mais distribuição. 
Entretanto, todos precisam cumprir a co
ta. Em alguns casos é mais fácil cumprir, 
em outros já estamos cumprindo, então 
por que se aplica uma cota de forma igual 
para os canais, quando cada um tem um 

propósito diferente?" questiona. 
A nova lei deverá ser aplicada em eta

pas, no decorrer de três anos. "É uma for
ma de adaptação do mercado. Teremos 
novos canais brasileiros, novos conteúdos 
nacionais, novos modelos de negócio" 
avalia Altberg. O presidente da ABPI-TV 
acredita que o volume de produção in 
dependente não será problema, já que a 
demanda virá a seu tempo e que será im
portante, mas não avassaladora. "Tenho 
dito que estamos nos preparando para 
esse momento há mais de dez anos" afir
ma. Em sua opinião, o Brasil conta com 
excelentes técnicos, autores, diretores, 
atores e produtores na área audiovisual, 
além de infraestrutura técnica. 
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Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV programação, São Paulo, p. 18-19, 28 nov. 2011.




