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soras fechadas a cumprirem cotas de conteúdo nacional, 
visando estimular o conteúdo audiovisual brasileiro. 

Em resumo, as emissoras já devem cumprir cotas di
árias ou semanais na programação - não contam jorna
lísticos, esportivos e religiosos - com no mín imo 50% de 
produção independente, ou seja, não produzidas majori-
tariamente pelas emissoras [veja box na pág. 10]. 

Após cinco anos de debate no Congresso Nacional, 
agora, emissoras, produtoras de con teúdo e operadoras 
t êm se esforçado para decifrar o novo "jogo" e encon
trar, enfim, um modelo de negócios que sustente a pu
j ança do segmento. 

No comparativo de agosto de 2011 com o mesmo mês 
deste ano, o n ú m e r o de assinantes da TV paga brasileira 
aumentou 30%. Já são 50 milhões de telespectadores, se
gundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatei). 
O mercado estima que dobre até 2017. 

O crescimento é tido como reflexo direto da ascensão 
da nova classe C, que já representa 50% das assinaturas 
no país, como aponta pesquisa da Data Popular do pri
meiro bimestre. Mais do que dados vultosos, o fenômeno 
tem suscitado m u d a n ç a s na cultura do setor. 

"Este novo consumidor quer se reconhecer no que pas
sa na TV. É um requisito de brasilidade que já se reflete 
na TV aberta e no cinema", afirma Mauro Garcia, diretor 
executivo da Associação Brasileira de Produtores Inde
pendentes de TV (ABPITV). 

A tendência ganha relevância especial com a vigência 
da lei 12.485/11 que, desde setembro de 2011, obriga emis-

ARESTAS DA LEI 
Nascida em 2005, a Box Brazil - que programa quatro ca
nais nacionais - já vem sentindo as vantagens da lei. Se
gundo o diretor-presidente Cícero Aragon, a medida tem 
estimulado um crescimento significativo de demanda e 
investimentos da empresa. 

A razão é a abertura de espaço para o conteúdo nacio
nal que, antes, sofria resistências diante da concorrência 
de produtos estrangeiros e nacionais não independentes. 
"Hoje, o país faz mais de 90 longas-metragens e mais de 
200 curtas por ano. Havia pouco espaço para a exibição 
disto na TV por assinatura", destaca. 

Certa dose abusiva das novas regras, porém, tem sido 
criticada por alguns grupos de mídia. A Turner, que detém 
canais como TNT, Cartoon Network e Space, alega que o 
conteúdo nacional já é parte da programação do grupo 
desde antes da lei, pela própria necessidade do negócio. 

"É claro que a gente não quer alienar nosso assinan
te, que t a m b é m quer se ver na TV fechada. Mas não há 
necessidade de uma lei para dizer isso. A gente já sabe", 
afirma Anthony Doyle, vice-presidente regional da com
panhia no Brasil. 

Produtos estrangeiros adaptados ao público brasilei
ro, por exemplo, deixam de valer nas cotas, pela obriga
toriedade de uma produção 50% nacional, entre outros 
pontos. Para o órgão regulador, a Agência Nacional de Ci
nema (Ancine), "o mecanismo é brando, comparado aos 
que existem em outros países". 

O esforço espontâneo de t ransmissão de conteúdo na
cional é t ambém o argumento de grupos como a Fox e a 
Discovery Networks. Marcello Braga, diretor de conteúdo A ut
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da Fox International Channels Brasil, 
destaca que a busca pelo cumpri
mento de cotas deve levar às aqui
sições mais baratas, o que, segundo 
ele, desfavorece a produção de ficção, 
que pede investimentos maiores. 

AFINANDO INTERESSES 
Do lado das emissoras, é notória a 
preocupação em relação ao amadu
recimento do mercado de produtoras 
independentes. Há o risco de que a 
saída, para as grandes emissoras, 
seja consolidar parcerias com gran
des produtoras - o que ameaçar ia a 
motivação das novas regras. 

Fernando Medin, diretor geral da 
Discovery Networks no Brasil, des
taca a impor tância de afinação das 
relações entre canal e produtora. 
E salienta: "O n ú m e r o de produto
ras realmente qualificadas ainda é 
pequeno. As de menor porte ainda 
estão se capacitando para desenvol
ver projetos que realmente atendam 
com qualidade tantos canais". 

Como as produtoras se comporta
rão no mercado t a m b é m é aspecto 
primordial. Rodrigo Terra, sócio-dire
tor da Fazenda Urbana, salienta que 
"os canais pagos estrangeiros já sina
lizaram que, se houver 'inflação' de 
preços por causa de demanda alta, 
cont inuarão comprando conteúdo 
pronto ao invés de incentivarem pro
duções de parcerias". 

Outra preocupação é garantir que 
os conteúdos vindos de aquisições 
de produtoras independentes não 
interfiram no padrão e identidade 
de marca dos canais. "Temos de evi
tar alterações drást icas que afetem o 
telespectador", comenta Medin. "Se 
o telespectador liga no TCM, um ca
nal nosso de clássicos de Hollywood, 
é porque ele não quer ver conteúdo 
nacional", acrescenta Doyle. 

FOMENTO ALÉM DA LEI 
Um dos es t ímulos paralelos ao setor 
é o aumento do aporte financeiro 
do fundo da Ancine, já disponível às 
produtoras. O órgão estima disponi-
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bilizar, em curto prazo, 600 mi lhões de reais. A liberação, 
no entanto, ainda é questionada pelo mercado. 

Para Aragon, da Box Brasil, a preocupação em inflar o 
fundo vai garantir acréscimo significativo para alimentar 
a aquisição atual de novos conteúdos. "A lei foi muito bem 
pensada. Se você somar esses valores ao que já existe de 
arquivo, será o suficiente para dar o start desses canais." 

A Rec Produções, de Recife, já vem notando o aqueci
mento do setor. "Novos canais brasileiros t ê m pergun
tado pelo nosso acervo. Os resultados da lei vão atingir 
imediatamente as empresas produtoras", afirma o dire
tor João Vieira Jr. 

O executivo destaca, porém, que o es t ímulo à infra-
estrutura da produção deve incluir outros mecanismos, 
como a desoneração , a espelho do que já ocorre nas i n 
dús t r ias automobil ís t ica e têxtil. Para Luiz Carlos Barre
to, da LC Barreto, as produtoras nacionais t ê m capaci
dade técnica para atender às novas demandas, mas "o 
grande problema ainda é a len t idão do fluxo de finan
ciamento à produção" . 

PACOTES EM COTAS 
Discussão acalorada t ambém em voga é a regra de cotas 
dos pacotes das operadoras [veja box]. Canais menores 
como os do grupo Box Brazil, hoje, aumentam seu "poder 
de fogo" nas negociações com as operadoras, ansiosas 
por cumprirem as cotas de pacotes. "O mercado tende a 
apostar em canais e modelos que já funcionam. Com o 
incentivo da lei, estamos mais otimistas para fechar com 
as grandes operadoras", comenta Aragon. 

Algumas emissoras apontam para a dificuldade de 
compreender os critérios da Ancine. O canal Woohoo 
[veja entrevista na pág. 8] foi classificado como "canal 
brasileiro qualificado", apesar de pleitear a categoria de 
"superbrasileiro" - o que o colocaria em um rol seleto de 
apenas três canais e ampliaria sua entrada nos pacotes, 
já que a lei exige dois "superbrasileiros" por pacote. 

Doyle, da Turner, destaca ainda que a l imitação impos
ta a jornalísticos e esportivos para o preenchimento das 
cotas pode se tornar um deses t ímulo para o mercado 
destas áreas. "Ao mesmo tempo que a lei traz benefícios 
para alguns canais que surgem nesse momento, fecha a 
porta para essas duas categorias", diz. 

Diante do extenso rol de novas regras, o presidente da 
Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), Oscar 
Vicente Simões de Oliveira, ressalta o esforço de adequa
ção das emissoras. Pondera, no entanto, para os perigos 
do excesso. "Não pode haver liberdade total no mercado 
porque são investimentos de longo prazo. Por outro lado, 
a lei tem de ser um remédio. Se for muito burocrática, 
pode virar um veneno." 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 284, p. 6-10, nov. 2012.




