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uase um ano após a lei do Serviço 
de Acesso Condicionado (SeAC) ser 
implementada, estabelecendo cotas 

para veiculação de conteúdo nacional no ser
viço de TV paga, o mercado audiovisual bra
sileiro já apresenta mudanças. De acordo com 
a Ancine - Agência Nacional do Cinema - em 
janeiro de 2012, apenas seis emissoras exi 
biam conteúdo nacional, em dezembro, depois 
da vigência legal, esse número saltou para 17, 
quase o triplo de canais. 

A ideia da lei era fomentar uma indústria 
que refletisse a diversidade nacional ao ga
rantir que outras vozes participassem do pro
cesso. Para isso, setores da sociedade c iv i l se 
organizaram pelo novo marco regulatório e o 
estabelecimento de cotas. E foi aí que se ins
taurou o ponto da discórdia responsável por 
levar o projeto de lei a se arrastar durante 
quatro anos no Congresso Nacional. "Esse ca
pítulo - que trata do conteúdo nacional - foi 
o que teve a maior dificuldade de aprovação 
por causa da resistência das programadoras 
internacionais e da Globo", afirma Marcelo 
Miranda, vice-presidente do Conselho Con
sultivo da Agência Nacional de Telecomuni
cações (Anatei) e do Instituto Telecom, centro 
de estudos e pesquisas em telecomunicações. 

Cogitada inicialmente no patamar de 50% 
e depois de 30%, o valor que o Congresso 
conseguiu aprovar ficou muito abaixo dis
so: 2,08% (o que corresponde a 3h30 das 168 
horas de programa
ção semanal de cada 
canal). "Está lon
ge de ser suficien
te, em países como 
a França, por exem
plo, a cota é de 50°/o. 
De toda forma é um 
avanço importante, 
sobretudo pelo fato de ter sido estipulada 
para o horário nobre", analisa Pedro Ekman, 
coordenador do Intervozes - entidade que 
luta pela democratização das comunicações. 

A adoção de políticas de estímulo ao for
talecimento do mercado audiovisual é uma 
prática comum em diversos países. Segundo 
a Ancine, "mesmo nos Estados Unidos, uma 

política de proteção e incentivo à produção 
independente (realizada por empresas produ
toras sem vínculos com os canais) praticada 
entre as décadas de 1970 e 1990 é apontada 
como fator determinante para o fortalecimen
to do mercado de séries e filmes estaduniden
ses, possibilitando inovação, diversidade de 
conteúdos e desenvolvimento". 

Por aqui, a garantia da diversidade cultural 
continua sendo um desafio. 0 produtor inde
pendente Luciano Sapucaia, que atua em Sal
vador, diz não ter percebido grandes mudan
ças no último ano. "Nós fazemos produções 
para o rádio e internet e, mesmo com essa 
lei, ainda não conseguimos entrar no merca
do de TV". Para o diretor Cézar Maia, sócio da 
produtora independente de audiovisual per
nambucana, Ateliê Produções, as produtoras 
que estão situadas fora do eixo Rio-São Paulo 
ainda precisam driblar essa barreira geográ
fica. "Os grandes executivos ainda estão lo 
calizados no sudeste, precisamos conquistar 
nosso espaço mostrando a qualidade do nos
so trabalho", opina Maia. 

Mesmo para os produtores estabelecidos na 
capital paulista, a obrigação estipulada pe
las novas cotas ainda não conseguiu pulveri
zar a produção de conteúdo. "A demanda que 
está surgindo parece que é de cartas marca
das e não é tão fácil furar essa barreira", ava
lia Flavio Carvalho diretor da Fusozero Filmes. 
"As mesmas produtoras que já mantêm rela

ções com os canais 
continuam pegando 
os novos trabalhos". 
As programadoras de 
canais independen
tes, por sua vez, re
clamam da falta de 
maiores mecanismos 
econômicos para es

timular a produção de 12 horas de conteúdo 
nacional. Para um canal que não é veicula
do para uma extensa base de assinantes e não 
desperta o interesse comercial do mercado pu
blicitário, a alternativa que resta são as leis de 
incentivo. A principal delas é o Fundo Setorial 
do Audiovisual, cuja modalidade de fomento 
difere das leis de incentivos fiscais, uma vez 

que a contrapartida é financeira. "A progra
madora independente é a que mais joga d i 
nheiro na produção independente. Se ela não 
tem recursos como ela vai estimular esse mer
cado" indaga Tereza Trautman, cineasta e d i 
retora do canal CineBrasilTV. 

Na opinião de Mauro Garcia, diretor-exe-
cutivo da Associação Brasileira de Produtoras 
Independentes de Televisão (ABPITV), as de
mandas impostas pelo marco regulatório ex i 
giram maior adequação da figura do produtor 
de audiovisual ao mercado que se expande. 
"0 novo negócio do produtor independente é 
compor uma engenharia financeira com vá
rios recursos. Se os canais independentes não 
têm o recurso para usar o Fundo Setorial, ele 
entra com a parte possível dele, e aí entra o 
produtor para buscar os recursos complemen
tares". Tereza questiona a viabilidade desse 
modelo econômico. "0 neoliberalismo espe
ra que as pessoas v ivam do mercado, como 
você vai viver do mercado se você ainda pre
cisa criar um mercado?", questiona. E com
pleta, "se antes o bloqueio era de acesso ao 
conteúdo nacional, agora criou-se o bloqueio 
econômico". 

A convergência das mídias digitais, que 
tende a reconfigurar esse cenário rapidamen
te, representa um desafio a mais para a com
petição da produção nacional. Um exemplo 
veio da empresa estadunidense Netflix, que 
inovou o mercado ao erguer em pouco tem
po um poderoso império de TV por internet 
com penetração em mais de 40 países. As g i 
gantes de tecnologia Google, Apple, Sony e 
Intel já estudam fazer o mesmo, apostando 
em parcerias com os grandes grupos de mídia 
que operam na TV a cabo, como a HBO. " D i 
ficilmente veremos uma grande rede de com
partilhamento em português, por exemplo, 
pois o inglês é a língua que se mundializou, 
desse modo, temos que ter políticas voltadas 
para a produção nacional que considerem o 
poder de mercado que as gigantes da rede 
possuem", diz Pedro Ekman. "Hoje cerca de 
60% da publicidade brasileira na internet está 
concentrada em apenas dois grupos: Goo
gle e Facebook. 0 Estado, que é um grande 
anunciante, tem de considerar essa realidade 
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na distribuição da sua verba publicitária se 
quiser que o conteúdo nacional tenha algu
ma relevância na rede", conclui. 

A NOVA CLASSE C 
Nova lei de cotas, internet, são muitos os 

fatores que influenciam as mudanças no mer
cado de TV a cabo, porém, no Brasil, há outro 
fenômeno econômico importante, o aumen
to do poder de consumo da classe C. É o que 
acredita Mauro Garcia."A classe C já ultrapas
sa os 50% dos assinantes de TV e a sua entra
da trouxe o mesmo 
hábito de consumo 
da TV aberta que, t i 
rando os enlatados, 
é basicamente feita 
de produto audiovi
sual brasileiro, como 
novelas, séries, pro
gramas de auditório 
etc", opina. 

0 salto quantitativo nos últimos anos re
vela que esse público foi o grande respon
sável por alavancar o mercado brasileiro de 
TV paga. 0 número de assinaturas começou 
a se expandir significativamente a partir de 
2009, ultrapassando hoje a marca dos 16 m i 
lhões, depois de um longo período estagnado 
na casa dos 6 milhões de assinantes. Pensan
do em fidelizar essa clientela, as emissoras 
estariam reestruturando sua programação de 
acordo com o perfil dos novos usuários, ava
l ia Garcia, que também credita ao poder de 
sedução da chamada nova classe média o au
mento substancial da demanda por filmes du
blados. "Antes da lei, a gente já tinha, por 
exemplo, na HBO, a série nacional Mandra-
que, já havia também o Peixonauta - desenho 
infanti l exibido pela Discovery Kids - que é 
da brasileira TV Pinguim", avalia. "0 conte
údo nacional não é só para cumprir a cota, 
mas também porque é fator que gera fidelida
de com esse público", opina Garcia. 

Antes das obrigações legais, no entan
to, a exibição de conteúdo nacional apare
cia de forma muito pontual e pouco relevan
te. É o que revelam os dados divulgados pela 

Ancine. A partir do segundo semestre de 
2012, quando as cotas entraram em vigor, é 
possível constatar que, além de um aumento 
na quantidade mensal de conteúdo nacional 
em determinados canais, o que mais se des
taca é a presença de conteúdo brasileiro em 
canais que antes ou não exibiam ou exibiam 
uma quantidade residual de obras brasileiras. 

MARCO REGULATÓRIO 
A lei n° 12.485/11, que estabelece os termos 

dos serviços de telecomunicações de interesse 
coletivo prestados em 
regime privado, foi 
sancionada em 12 de 
setembro de 2011 de
pois de longa tramita
ção no Congresso Na
cional, iniciada ainda 
em 2007. A instituição 
de cotas para progra

mação de conteúdo nacional e programadoras 
independentes foi regulamentada pela Ancine 
em maio de 2012 por meio das Instruções Nor
mativas 100 e 101. Os canais e as operadoras de 
TV a cabo começaram a cumprir com suas obri
gações de veiculação respectivamente em 2 de 
setembro e 1o de novembro de 2012. 

Os canais que exibem predominantemente 
filmes, séries, animação, documentários (cha
mados de canais de espaço qualificado) passam 
a ter a obrigação de dedicar 3 horas e 30 minutos 
semanais de seu horário nobre à veiculação de 
conteúdos audiovisuais brasileiros, sendo que no 
mínimo metade deverá ser produzida por produ
tora brasileira independente. 

As operadoras, por sua vez, deverão incluir 
nos pacotes oferecidos aos consumidores um ca
nal de espaço qualificado de programadora bra
sileira para cada três canais de espaço qualifica
do. Dos canais brasileiros de espaço qualificado 
a serem veiculados nos pacotes, ao menos dois 
deverão veicular, no mínimo, doze horas diá
rias de conteúdo audiovisual brasileiro produ
zido por produtora brasileira independente, três 
das quais em horário nobre. A implantação des
sa obrigatoriedade será feita gradualmente, no 
decorrer de três anos a partir da sanção da lei. 

Com o novo marco legal, as diferentes mo
dalidades existentes de prestação de serviços 
de TV paga (cabo, MMDS, e DTH) foram uni 
formizadas sob o mesmo conjunto de regras. 
Até então, existiam legislação e/ou regula
mentos diferentes - e até mesmo conflitantes 
- para as diferentes plataformas. Outro aspecto 
importante da lei está na ausência de restrição 
para a participação do capital estrangeiro e a 
entrada das concessionárias de telefonia nes
se mercado, sob a justificativa de estimular a 
competição, expansão e o consequente bara
teamento do serviço no país. A medida d iv i 
de opiniões. Estudiosos ligados ao movimento 
de democratização das comunicações ponde
ram se não deveria haver algum tipo de pro
teção ao capital nacional por se tratar de um 
setor estratégico, além de questionar o real po
der de competição entre essas empresas já que 
elas representam oligopólios globais, que até o 
momento têm oferecido serviços caros. 

Marcelo Miranda, da Anatei, diz que ainda 
é cedo para o consumidor sentir no bolso os 
efeitos da expansão das teles. Em sua opinião, 
já é possível, no entanto, notar o aumento da 
demanda por mais profissionais no setor, "as 
empresas estão entrando e os preços dos servi
ços tendem a cair, mas isso a gente só vai po
der observar mais para frente", avalia. 

Miranda acredita que a mudança mais sen
sível decorrida em virtude da nova lei diz res
peito à disseminação do conteúdo nacional 
e à reconfiguração do mercado audiovisual, 
que, até então, não possuía normas que impe
dissem a concentração das etapas de produ
ção. Pela primeira vez, o mesmo agente não 
pode produzir e transmitir o conteúdo. Na 
prática, significa que o maior grupo de mí
dia do país vai continuar produzindo e distr i
buindo conteúdo e também continuará sócia 
[em até 50%] da SKY (americana) e da NET 
(mexicana). Já essas últimas não poderão 
produzir conteúdo e se quiserem participar 
do capital de uma empresa de radiodifusão 
estarão limitadas a 30%.C 

Gabriela Allegrini é jornalista. 
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Text Box
Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 17, n. 197, p. 42-43, ago. 2013.




