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Mídia Com padrão digital, radiodifusores podem receber de operadoras pagamento por ceder canais abertos

Cobrança de conteúdo divide setor de TV
LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Marcelo Bechara, da Anatel: “A legislação é confusa, porque reflete interesses de pequenas e grandes prestadoras de telecomunicações e de radiodifusores”

Ivone Santana
De São Paulo

Com o apagão da TV analógica
previsto para ser deflagrado em
2015, será iniciada uma nova fa-
se de negócios entre as emissoras
de TV aberta, que geram conteú-
do, e as operadoras de TV por as-
sinatura, que fazem a distribui-
ção dessa programação dentro
de sua grade. No sistema atual,
que é analógico, as operadoras
são obrigadas a distribuir o con-
teúdo das emissoras de TV aber-
ta, que não cobram por isso. Na
legislação, o compromisso é co-
nhecido como “must carry”, ou
“dever de carregar” o sinal. Mas, o
que começou como uma obriga-
ção, acabou se tornando fonte de
receita e audiência para as opera-
doras de TV paga. Mas, com a TV
digital o cenário muda.

“Quase 70% dos assinantes de
TV por assinatura só contrataram
o serviço para ter um sinal me-
lhor da TV aberta”, afirmou ao Va -
lor, Luis Roberto Antonik, dire-
tor-geral da Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão.
Para a Abert, deve haver a cobran-
ça, no entanto, a negociação é fei-
ta pelas emissoras, tendo como
base a resolução 581 da Anatel.

A Lei Geral de Telecomunica-
ções (LGT) prevê que os radiodi-
fusores poderão cobrar dos ope-
radores de TV que queiram distri-
buir seus canais abertos com o
novo padrão tecnológico. A ex-
plicação é que a gratuidade que
existia na antiga Lei do Cabo, na
década de 90, não se aplica mais
ao sistema digital. Na época,
quando a TV por assinatura co-
meçou a se propagar no Brasil, os
radiodifusores tiveram medo de
perder espaço na nova mídia e de
não ter poder de barganha para
negociar acordos. Por isso, aceita-
ram o carregamento de seus ca-
nais sem exigir contrapartida.

Com o amadurecimento des-
ses setores, a qualidade dos ca-
nais abertos e sua aceitação den-
tro do serviço por assinatura, os
radiodifusores ganharam con-
fiança, pois acreditam que seu
conteúdo agrega valor e receita
ao negócio da TV paga. Por isso,
querem uma fatia no bolo digital
das operadoras. Não há consenso
entre as partes e a disputa come-
ça a criar polêmica.

Na verdade, segundo a LGT, as
operadoras de TV por assinatura
“podem carregar” os canais digi-
tais da TV aberta, opção conheci-
da como “may carry”, e a TV aber-
ta pode, ou não, cobrar por isso.
Para radiodifusores e regulado-
res, agora é o setor de TV por assi-
natura que quer carregar esse
conteúdo, que lhe dá audiência e
receita, mas não mostra disposi-
ção de pagar por isso. Os radiodi-
fusores acreditam que agora têm
poder de barganha e começam a
se preparar para negociar a co-
brança. Não há indícios de que
sairá um acordo fácil.

Por meio de nota, a Net afir -
mou que “distribui gratuitamen-
te os sinais de canais abertos des-
de o início da TV a cabo, por en-
tender que esse é um serviço con-

veniente para seus clientes, que
não terão que se incomodar com
antenas ou recepção de sinais.
Além disso, as emissoras tam-
bém têm a garantia de que seus
sinais serão recebidos com exce-
lente qualidade de imagem e
s o m”. Dessa forma, conclui: “A
Net entende que não faz sentido
pagar para distribuir conteúdos
que são oferecidos gratuitamen-
te ao consumidor em outras pla-
taformas. No caso da TV aberta
com tecnologia digital, os sinais
são oferecidos gratuitamente no
ar e a maioria das TVs vendidas
no Brasil já sai de fábrica com
conversores capazes de recebê-
los. Mesmo assim, muitos clien-
tes continuam utilizando as pla-
taformas de TV paga para rece-
ber esses sinais, seja pela conve-
niência ou por problemas de re-
cepção via antena.”

Olímpio José Franco, presidente
da Sociedade Brasileira de Enge-
nharia de Televisão (SET), que re-
presenta empresários e profissio-
nais das TVs abertas e por assinatu-
ra, é favorável à cobrança de con-
teúdo no sistema digital. “O con-
teúdo [de canais abertos] tem va-
lor, então tem que ser remunera-
do. É um direito das emissoras rei-
vindicarem isso”, disse.

Procurados pelo Va l o r , a Sk y,
que vem contestando na Justiça o
pagamento de conteúdo de TV
aberta em sua grade, os grupos
S B T, Bandeirantes, Record e Glo-
bo não quiseram comentar o as-
sunto. A Associação Brasileira de
Telecomunicações por Assinatu-
ra (ABTA), que representa as ope-
radoras, também preferiu man-
ter o silêncio.

O Regulamento do Serviço de
Acesso Condicionado (SeAC), Lei
12.485/2011, que substitui o Re-
gulamento do Serviço Especial de
Televisão por Assinatura, esten-
deu a obrigação do cabo de carre-
gar canais das geradoras locais
para outros serviços de TV por as-
sinatura, como satélite (direct-to-
home, DTH) e microondas
(MMDS, sistema que está sendo
retirado das emissoras de TV pa-
ga para ser usado pela telefonia
móvel de quarta geração — 4G).
Na prática, ficaram só as tecnolo-
gias por cabo e satélite que, jun-
tas, representam 99,8% de partici-
pação no mercado de TV paga. O
0,2% restante ainda é MMDS.

Pela lei, se não houver acordo, a
agência reguladora pode ser cha-
mada para arbitrar a disputa. Até
agora, ainda não houve nenhum
caso, disse Bechara.

De qualquer modo, não seria
fácil julgar um caso desses. “A le-
gislação é extremamente confu-
sa, porque reflete diversos inte-
resses, de pequenas e grandes
prestadoras de telecomunica-
ções, bem como de radiodifuso-
res”, disse Bechara. “E quando a
lei pretende abraça todos os inte-
resses, se torna complexa.”

Por isso, o conselheiro propõe
que a Anatel faça um regula-
mento de distribuição; haveria
uma consulta pública à socieda-
de e a agência reguladora teria
tempo de ouvir o mercado para
buscar equilíbrio.

Antonik, da Abert, citou levan-
tamento da National Association
of Broadcasters (NAB), segundo
o qual, quase 40% dos radiodifu-
sores cedem conteúdo digital pa-
ra as operadoras de TV por assi-
natura nos Estados Unidos e co-
bram por isso. Na Europa, o pro-
cedimento é o mesmo, afirmou.
As duas organizações não revela-
ram os valores negociados. No
Brasil, o debate ainda está no iní-
cio, mas fontes ouvidas pelo Va -
lor disseram que os acordos não
precisam necessariamente en-
volver pagamento direto pelo
conteúdo, e sim participação em
pacotes publicitários ou outros
acertos mercadológicos.

TV por assinatura
Participação de mercado (junho/2013) - em % 

Por padrão tecnológico Por operadora

Fonte: Anatel, Teleco e NAB

16,9 milhões é o número de 
assinantes de TV paga no país

516 é o número de geradoras de 
radiodifusão no Brasil, das quais 
14 grupos têm presença nas cinco 
regiões geopolíticas

60% é o percentual de estações 
transmissoras de TV que estão 
preparadas para desligar o sinal 
analógico neste ano

US$ 3,2 bilhões é a receita 
estimada pela National Association 
of Broadcasters com a venda de 
conteúdo de canais abertos e 
fechados nos EUA em 2013
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Trocando em miúdos

O canal analógico é distribuído em
tecnologia analógica, UHF ou HF,
enquanto o canal digital é o que já está em
rede aberta por distribuição digital. A
transmissão por satélite (DTH) sempre foi
distribuição digital. A lei diferencia
analógico e digital como “st a n d a rd
d e f i n i t i o n” (SDTV), que é a imagem
padrão, e “high definition”, que é a
imagem de alta definição (HDTV).
Segundo o conselheiro Marcelo Bechara,
da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), parte do
mercado entende o padrão HDTV, já
disponível no cabo e satélite, como digital,
e o SDTV, analógico. Isso não está

totalmente correto, porque ainda tem
muito canal analógico no cabo, disse ele,
embora na transmissão por satélite faça
sentido, porque a tecnologia já nasceu
digital. No Brasil, existem 516 geradoras
de televisão. A lei diz que a TV paga tem
de carregar as geradoras locais de
radiodifusão, como os canais da Câmara,
do Senado, da Justiça, canal
Universitário, TV Brasil etc. Mas, como é
impossível tecnicamente para as
operadoras de TV por assinatura via
satélite carregar o conteúdo de todas
essas geradoras, a Anatel deliberou as
redes que seriam carregadas — são as
que atingem um terço da população

brasileira e estão presentes nas cinco
regiões geopolíticas do país. Foram
destacados, assim, 14 grupos de
geradoras de radiodifusão, entre os quais
estão Globo, SBT, Bandeirantes, Record,
CNT, MTV, Rede Vida e Canção Nova. Se a
TV paga já carrega o canal digital do
radiodifusor, está dispensada de carregar
aquele mesmo canal analógico.
Atualmente, a operadora carrega os dois
canais porque nem todos os assinantes
têm a caixinha de conversão do sistema
HDTV. O sinal analógico só pode ser
desligado se o acesso em alta definição
estiver garantido a todos os canais para
todos os assinantes.

Sinal analógico começa a ser
desligado no Brasil em 2015
Daniele Madureira
De São Paulo

O Brasil vai escolher uma cidade
de pequeno a médio porte para ser
a primeira a desligar o sinal analó-
gico da TV, o que pode ocorrer até o
início de 2015. Segundo Flávio
Lenz César, assessor da Secretaria
de Telecomunicações do Ministé-
rio das Comunicações, o projeto
piloto do país vai se inspirar no
exemplo da cidade mexicana de
Tijuana, que em maio se tornou a
primeira da América Latina a desli-
gar completamente o sinal analó-
gico de TV. Mas existem alguns cui-
dados a serem tomados.

“No caso Tijuana, a cidade tem
1,5 milhão de habitantes”, disse
César. “Queremos fazer o piloto
em uma cidade menor”, afirmou.
Além disso, não pode coincidir
com grandes eventos, como elei-

ções. “O México enfrentou proble-
mas por promover o desligamento
um mês antes de uma eleição. Em
seguida, um tribunal eleitoral
mandou religar os transmissores,
porque os candidatos poderiam fi-
car sem sua propaganda política”,
afirmou. Em 2014, o Brasil vai ele-
ger presidente da República, go-
vernador, deputados e senadores.

Para garantir a chegada do sinal
digital às famílias mais pobres, o
governo vai criar subsídios para
que consumidores de baixa renda
possam comprar aparelhos ou
conversores. De acordo com Patrí-
cia Ávila, secretária de Comunica-
ção Eletrônica do Ministério das
Comunicações, para definir quem
tem baixa renda, o governo traba-
lha com o Cadastro Único do Mi-
nistério do Desenvolvimento So-
cial (MDS), que identifica nesse pa-
tamar socioeconômico as famílias

com renda mensal de até meio Sa-
lário Mínimo por pessoa ou renda
mensal total de até três Salários
Mínimos. Hoje, segundo o MDS, o
Cadastro Único conta com mais de
21 milhões de famílias inscritas.

“É uma parcela relevante da po-
p u l a ç ã o”, afirmou Patrícia. Desde
2011, o Brasil já tem a obrigatorie-
dade de fabricar aparelhos com o
receptor do sinal digital embutido.
“Considerando o período de 2012
a 2015, são cerca 60 milhões de
aparelhos novos vendidos”, disse.
O governo estima que existam 90
milhões de televisores no país. A
parcela restante poderia ser aten-
dida com o subsídio.

Segundo Patrícia, a oferta do cu-
pom precisa ser articulada com o
varejo. “Na loja, o vendedor, na
maioria das vezes, não sabe a dife-
rença de uma TV digital para uma
TV conectada”, disse.

Nos EUA, canais representam
20% da receita de emissoras
Cibelle Bouças
De São Paulo

Durante muitos anos nos Esta-
dos Unidos, as emissoras de TV
aberta permitiram que operado-
ras de TV por assinatura transmi-
tissem seu conteúdo gratuitamen-
te. A partir de 2006, no entanto, es-
sas companhias perceberam que
seu conteúdo tinha uma audiência
significativa mesmo nos pacotes
de TV paga e começaram a nego-
ciar com operadoras pela trans-
missão do seu conteúdo, disse
Gordon Smith, presidente e execu-
tivo-chefe da National Association
of Broadcasters, associação que
reúne os radiodifusores dos EUA.

Smith estima que a venda de
conteúdos representa 20% da re-
ceita das emissoras de TV. Os 80%
restantes são obtidos com publici-
dade. De acordo com a associação,

este ano, as emissoras de TV aber-
tas e os canais pagos terão uma re-
ceita de US$ 3,2 bilhões com con-
tratos para transmissão de seus
conteúdos. Smith não soube dizer
quanto dessa receita fica com as
emissoras de TV aberta.

No país, há 1.782 emissoras de
TV geradoras de conteúdo e 5,8 mil
operadoras de TV por assinatura.
Smith disse que o valor do conteú-
do é definido individualmente nos
contratos entre emissoras e opera-
doras. O executivo não soube dizer
qual o valor médio desses contra-
tos. “No Brasil, muitas famílias ain-
da usam antenas para assistir à TV
aberta, mas, nos Estados Unidos,
toda transmissão é feita por cabo
ou satélite”, comparou Smith.

De acordo com o executivo, em
99% dos casos a negociação é ami-
gável, mas há conflitos, como a re-
cente disputa entre a CBS e a  Ti m e

Warner Cable sobre o valor pago à
CBS para o carregamento dos seus
canais nos pacotes da operadora.
“Acredito que eles resolverão o
problema em alguns dias”, disse.

Para o executivo, o Brasil realiza
a migração do sinal analógico para
o digital em um momento favorá-
vel. Nos EUA, o sinal digital foi des-
ligado em 2009 e o processo durou
seis meses. O governo americano,
disse, gastou bilhões de dólares
para fornecer conversores digitais
à população.

“O Brasil está aberto a incluir no
processo de mudança a transmis-
são de sinal em outras plataformas
além da TV, como smartphones e
tablets”, afirmou. “Nos Estados
Unidos, as emissoras estão prepa-
radas para a TV em casa. Agora, elas
precisam se readaptar para a trans-
missão de conteúdo em qualquer
d i s p o s i t i v o”, comparou Smith.

Para representantes de
radiodifusores, 70% de
clientes de TV paga só
aderiram ao serviço para
melhorar o sinal aberto

Os grandes grupos de radiodi-
fusores, como Globo, SBT, Record
e Bandeirantes, por exemplo, in-
vestem em produção de conteú-
do e dramaturgia, e contratação
de direitos desportivos. Criam,
assim, programação que interes-
sa ao telespectador, o que lhes dá
poder de barganha junto aos ra-
diodifusores, disse o conselheiro
da Anatel, Marcelo Bechara. Mas
os radiodifusores menores não
têm mesma essa mesma força.
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