
No decorrer dos últimos meses, vários 

canais pagos surgiram no mercado ou 

ganharam visibilidade, graças à entrada 

em vigor da Lei nº 12.485/2011. Sem ela, 

esses projetos provavelmente teriam di

ficuldade em conquistar espaço nos line-

-ups das operadoras, que agora são obri

gadas a distribuir um número determina

do de canais brasileiros de espaço qua

lificado (Cabeq), parte deles de progra

madora nacional independente. 

Atualmente, há 21 Cabeqs classifica

dos, sendo 14 de programadoras inde

pendentes. Entretanto, apenas três ca

nais cumprem todas as regras estabele

cidas pela legislação [veja quadro). São 

os chamados canais "superbrasileiros": 

Curta, Prime Box Brazil e CinebrasilTV. O 

Canal Brasil cumpre quase todas as con

dições, menos uma — sua programado

ra (Globosat) é ligada a uma concessio

nária de radiodifusão, no caso, a Globo. 

Lançado em 2004, o CinebrasilTV é 

programado pela Conceito A em Audio

visual. A empresa trabalhava desde 1997 

com o mercado de pay-per-view (PPV), 

chegando a ter três canais s imul tâneos 

com diferentes filmes, inclusive para toda 

a América Latina. Na época, ele foi lança

do em tempo recorde, para evitar multa 

diária a operadoras independentes e às 

associadas da NeoTV (associação que re

presenta os pequenos operadores de TV 

por assinatura e atua na negociação de 

programação). Logo de início, chegou a 

13,5% do mercado total de TV paga. Em 

valores atuais, o projeto consumiu em 

torno de R$ 10 milhões em investimen

tos, calcula a diretora-geral do canal, a 

cineasta Tereza Trautmann. 

O conteúdo do canal, garante Tereza, é 

variado como a produção independente. 

O destaque fica por conta de Falem Bra

sis, seriados documentais que mostram 

os quatro cantos do País. "É uma caracte

rística que nenhum outro canal tem" ale

ga a diretora. A grade é formada integral

mente por conteúdo de produtores inde

pendentes, de todas as regiões do Brasil. 

Holofotes 
Outra empresa que atraiu os holofotes 

foi a Box Brazil, programadora concebi

da com o objetivo de ser a grande janela 

do conteúdo independente nacional. Sua 

primeira investida foi no lançamento do 

Prime Box Brazil, em 2011, com sinal em 

SD e em HD no satélite, dedicado ao novo 

cinema brasileiro. Na grade exibe exclusi

vamente produções independentes reali

zadas nos últimos 12 anos, posicionando-

-se como um canal premium de cinema. 

"Com uma programação visual com

parável aos melhores canais internacio

nais do gênero, o Prime Box Brazil busca 

reposicionar a percepção do público so

bre o cinema brasileiro, apresentando a 

diversidade e a qualidade das nossas his-

tórias, contadas por consagrados e novos 

diretores" explica Cícero Aragon, diretor-

-presidente da Box Brazil. 

A partir do credenciamento do proje

to, em 2005 (na época junto ao Ministério 

da Cultura), a Box Brazil trabalhou para 

buscar a viabilidade de seus canais. "Is

so só ocorreu em 2010, quando optamos 

por investir recursos próprios para que o 

projeto se materializasse. Mais tarde, em 

2012, passamos a contar com o grupo gaú

cho CBS Participações, parceiro que foi 

essencial para nossa viabilização" relem

bra Aragon. Hoje são quatro canais pagos 

em operação, nos quais foram aplicados 

aproximadamente R$ 25 milhões, entre 

investimentos diretos e financiamentos. 

Tempo recorde 
Se o Prime Box levou cinco anos pa

ra ser viabilizado, o Curta teve desenvol

vimento meteórico. A partir da identifi

cação da oportunidade, em fevereiro de 

2012, foi apresentado à Agência Nacio

nal de Cinema (Ancine), que concedeu a 

qualificação Cabeq em agosto. Menos de 

dois meses depois, o canal assinou com 

operadoras e, no início de novembro, en

trou no ar. "Colocamos o sinal no satélite 

Intelsat em apenas sete dias após a viabi

lização econômica mínima, para cumprir 

cota de canais brasileiros da Lei nº 12.485 

pelas operadoras que estavam negociando 

os contratos conosco" conta Julio Worc-

man, diretor do projeto. 

Ele garante que o canal já nasceu com 

muita visibilidade, pela base de assinan

tes (cerca de dez milhões de domicílios). 

Porém, veio ao mundo "carente" em re

lação à quantidade e qualidade da de

manda de conteúdo inicialmente proje

tada: 600 horas de conteúdo licenciado 

por ano, além de pré-contratação de R$ 

25 milhões em orçamentos de produção 

de projetos originais, informa Worcman. 

O objetivo é ser uma central de exibi

ção de curtas. O canal atua em formato 

de plataforma cruzada com o portal Por-

taCurtas, que tem quase oito mil filmes 

catalogados e mil disponíveis para se as

sistir na íntegra, no Net Now (serviço de 

vídeo on demand da Net) e no SundayTV 

(do portal Terra). A programação é estru

turada em semanas temáticas, trazendo 

não só curtas, mas t ambém ficção e do

cumentários de média e longa-metragem, 

sempre mediados por diretores, críticos 

ou curadores. Atualmente, no acervo do 

canal, há 125 curtas, 39 médias e 54 lon

gas-metragens, além de 43 séries, totali

zando 261 títulos. A meta é investir R$ 2 

milhões por ano, alavancando em torno 

de R$ 40 milhões em produção. 

Dentre os chamados canais superbrasi

leiros, o mais conhecido é o Canal Brasil, 

cuja propriedade é dividida meio a meio 

pelo Grupo Canal Brasil (um consórcio 

de cineastas) e pela Globosat. Criado em 

1998, sua programação é essencialmente 

dedicada ao cinema brasileiro e à produ

ção independente nacional. 

"Somos o canal mais longevo com es

sas características (15 anos no ar) e viabi

lizado inteiramente pela iniciativa priva

da" explica Alexandre Cunha, gerente de 

aquisição e programação. A grade é divi

dida em três segmentos: cinema, músi

ca e programas dos mais variados gêne

ros, pautados na irreverência e no humor. 

O carro-chefe são os longas-metragens 

mais recentes da cinematografia brasi

leira. De novidade, Cunha adianta que 

há projeto de lançar a versão em alta de

finição em 2014. 

Potencia l izador 
Para a Box Brazil, a nova lei foi um po
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radoras. "A qualidade da programadora 

e dos canais — com relevância para os 

assinantes e baseados em uma estrutura 

técnica capaz de dar a segurança de que 

as operadoras necessitavam —, somada 

à necessidade do carregamento de canais 

brasileiros, foram definitivos para o nos

so crescimento" alega Aragon. 

Ele garante que, apesar de sua juven

tude, a Box Brazil é a maior programa

dora independente brasileira e a terceira 

maior do País. Para Aragon, seus canais 

conquistariam distribuição mesmo sem as 

novas exigências legais, mas levaria muito 

mais tempo. "Considerando os modelos 

de negócio vigentes no mercado, diante 

dos players estabelecidos, conquistar oi

to milhões de assinantes, no caso do Pri

me Box Brazil, levaria anos" reconhece. 

Com a nova lei, o CinebrasilTV tam

bém ganhou expressão ao expandir sua 

distribuição a novas operadoras, especial

mente a Sky. De acordo com a diretora-

-geral, atualmente o canal está presente 

em todo o País, alcançando um público de 

mais de 20 milhões de pessoas por meio 

da GVT e da Sky e em mais de 140 cida

des operadas via cabo por associadas da 

NeoTV e independentes. 

Já o Canal Brasil está nos line-ups de 

Net, Sky, Claro, Oi, GVT, Vivo, Neo TV e 

ViaCabo, com uma base de 13,9 milhões 

de assinantes (até junho). Provavelmen

te pelas conquistas anteriores à nova lei, 

a Globosat não percebeu nenhum efeito 

de aumento de demanda sobre o Canal 

Brasil ou seus demais canais classificados 

como brasileiros de espaço qualificado, 

informa o diretor-geral da programado

ra, Alberto Pecegueiro. 

Negociações árduas 
Os canais "superbrasileiros" conquis

taram espaço, mas ainda não são valo

rizados como os programadores gosta

riam. "Os valores pagos hoje são absolu

tamente irrisórios. Na verdade, é a pro

dução independente que está subsidian

do essa obrigação das empacotadoras, de 

tão baixo que é o valor" reclama Tereza 

Trautmann, do CinebrasilTV. 

Para Aragon, da Prime Box, negociar 

com as operadoras continua sendo o 

maior desafio. "Começamos propondo 

valores semelhantes aos pagos a canais 

internacionais do mesmo gênero e for

mato. Devido à limitação de orçamento 

das operadoras, que não podiam repassar 

custos para os assinantes, chegar ao fe

chamento requereu um exercício de adap

tação dos dois lados" revela. Ele acredi

ta que, no futuro, o modelo de negócios 

será aperfeiçoado e se chegará a valores 

mais proporcionais à qualidade dos ca

nais e sua relevância para os assinantes. 

Enquanto o valor pago pelas operado

ras não sustenta os planos de desenvol

vimento, a meta dos canais é ampliar o 

faturamento. Publicidade, por exemplo, 

é prioridade na Box Brazil. "A empresa 

nasceu com o objetivo de disponibilizar 

canais que sejam uma alternativa de mí

dia para agências e anunciantes associa

rem suas marcas ao Brasil que dá certo, 

ao novo cinema brasileiro de qualidade, 

à música, ao turismo e à moda brasileira 

que faz sucesso" diz Aragon. 

O diretor-presidente da Box Brasil ga

rante que seus canais oferecem flexibili

dade de formatos comerciais. O branded 

content é tido na programadora como 

uma alternativa de divulgação e comple

mentação dos multiformatos em progra

mas e, em breve, em multitelas. 

Faz parte dos planos levar os canais 

HD às capitais. Além disso, está em an

damento a internacionalização, com es

treias previstas ainda em 2013. "Desde a 

sua concepção, a empresa planeja o lan

çamento fora do País. Os nomes dos ca

nais e da própria Box Brazil foram conce

bidos para funcionarem nacional e inter

nacionalmente" explica Aragon. 

No CinebrasilTV a previsão é dobrar o 

faturamento em 2014, com a entrada de 

produtos inéditos. "O canal está reorga

nizando o departamento comercial para 

a negociação das novas temporadas de 

séries documentais e ficcionais produzi

das neste segundo semestre e que entra

rão na programação em 2014" avisa Tere

za. No momento, a Conceito A prospec

ta o mercado de TV por assinatura. "Em 

breve, vamos anunciar o lançamento de 

outro canal. Ele já está em gestação e tem 

um bom nome" conta a diretora-geral. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV por assinatura, São Paulo, p. 12-13, 5 ago. 2013.
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