
Mercado quer liberdade de expressão 

por Marcos Bonfim 

As mudanças no setor de TV por 
assinatura com a lei 12.485 

- aprovada após muitas rusgas 
entre os próprios representantes 
do mercado, após cinco anos de 
tramitação no Congresso Nacio
nal - foram saudadas na abertura 
da primeira feira da ABTA (Asso
ciação Brasileira de Televisão por 
Assinatura) sob esse novo marco. 
Presentes no painel inicial da 20 a 

edição da Feira e Congresso AB
TA, que ocorreu entre os dias 31 
de julho e 2 de agosto, em São 
Paulo, com organização da Con
verge Comunicações, o ministro 
das Comunicações, Paulo Bernar
do, a secretaria da ministério da 
Cultura, Ana Paula Santana, os 
presidentes das agências regula
doras Anatei (Agência Nacional 
de Telecomunicações) e Ancine 
(Agência Nacional do Cinema), 
João Rezende e Manoel Rangel, 
respectivamente, e o anfitrião 
Alexandre Annenberg, presidente 
da ABTA. 

"Com certeza, essa boa fase do 
mercado irá longe. O sucesso dos 
últimos anos continuará se repe
tindo", projetou o ministro sobre 
o setor de TV por assinatura, cuja 
expansão anual tem girado em 
torno de 30%. Segundo Bernardo, 
o momento para as empresas que 
atuam no mercado é desafiador, 
ao mesmo tempo em que oferece 
grandes oportunidades. Para au
xiliar na evolução do setor, o mi
nistro prometeu fazer "lobby" pa
ra que as licenças sejam liberadas 
rapidamente e novas empresas 
comecem a ofertar o serviço. 

A brincadeira é também uma 
resposta à cobrança de Annen
berg por celeridade por parte da 
Anatei, órgão responsável por 
liberar as outorgas de Serviço 
de Acesso Condicionado (SeAC). 
Rezende, da Anatei, disse que 

inúmeras licenças estão sendo li
beradas e que até o final do ano 
cerca de 250 serão emitidas - até o 
momento, em torno de 70 foram 
concedidas. "Trabalharemos para 
que o mercado possa crescer com 
velocidade", afirmou o executivo, 
segundo o qual até 2018 a TV por 
assinatura, mantido o ritmo de 
crescimento atual, deverá ser uma 
realidade para aproximadamente 
90% dos domicílios nacionais. 

O ministro Bernardo abordou 
ainda a adoção da política de co
tas para a produção audiovisual 
brasileira, que, para ele, pode 
tornar o país "uma grande plata
forma de exportação", cenário ao 
qual as programadoras precisam 
estar atentas. Para Manoel Ran
gel, o marco ajusta o ciclo para a 
nova etapa de desenvolvimento 
do segmento e, além da contri
buição econômica, inclui a social 
e cultural. 

Ao anfitrião do evento, além de 
relembrar os tempos de incerte
zas do mercado, coube dar o reca
do ao governo, tudo em clima de 
amistosidade. Annenberg deixou 
claro, por exemplo, que é "a regra 
é a liberdade'' e pediu serenidade 
às agências na avaliação de suas 
ações. Para ele, não é a rigidez 
das regras que não fará o merca
do agir melhor em determinado 
campo. "A regulamentação só de
ve existir quando os assinantes 
ganharem mais do que perderiam 
sem a ação do estado". Segundo o 
presidente da entidade, qualquer 
ação coibidora que venha a trans
ferir para o estado o que é "devi
do" ao mercado será "rechaçada". 

Apesar do apoio da ABTA à 
nova lei, o presidente da entidade 
lembrou que nem todos os pontos 
são unânimes, entre eles as cotas. 
"A imposição das cotas não pode 
se sobrepor à demanda do merca
do. Não se deve exigir que o pro
gramador coloque canais a qual
quer custo", disse sobre a regra 
que estabelece um um mínimo de 
canais nacionais nos pacotes ofer
tados aos consumidores. 
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Fonte: Propmark, São Paulo, 6 ago. 2012, p. 7.




