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o Brasil, tornou-se comum
associar a televisão digital à
possibilidade de inclusão
digital e acesso à Internet.
Contudo, televisão digital é

antes de tudo, e acima de qualquer coisa,
televisão. Significa, essencialmente, maior
quantidade de conteúdo audiovisual
chegando à casa dos usuários, com maior
qualidade de recepção e,eventualmente,
com algum nível de interatividade.

Enquanto uma nova possibilidade de
televisão, várias perguntas podem ser
levantadas: Que conteúdo será veiculado
pelos novos 20 ou 30 canais de
programação? Quem os programará?
Serão as mesmas empresas de televisão
hoje existentes? Os canais terão condição
de se viabilizarem economicamente com
a veiculação de publicidade? Existirá
alguma garantia de veiculação de
produção independente, programação
regional, de conteúdo audiovisual de
dramaturgia brasileiro?

Muito além das plataformas e
tecnologias empregadas para sua recepção,
a televisão digital terrestre (DTV) pode abrir
um leque de oportunidades para o
desenvolvimento de uma forte indústria
audiovisual no País, beneficiando
grandemente a produção independente.
Pode ainda trazer mais competição e maior
diversidade de fontes de informação para o
mercado audiovisual brasileiro, tornando o
País mais sintonizado com os ideais
democráticos descritos em sua Constituição.
Contudo,estas são possibilidades que
pouco têm sido comentadas, estudadas,
debatidas, e sobre as quais pouco se sabe a
respeito de propostas efetivas para que
sejam efetivadas.

Na Europa, a televisão digital foi
pensada globalmente, como estratégia de
política pública, levando em consideração
diferentes plataformas, seja no satélite DTH,
no cabo, na DTV, ou mesmo no celular.
Assim, o conteúdo audiovisual pode

trafegar de maneira facilitada,
contando com padronizações que
garantem certa compatibilidade e
interoperabilidade entre todas essas
plataformas. Em semelhança ao
consórcio GSM utilizada na telefonia
móvel, o consórcio europeu DVB
(Digital Video Broadcasting) cuida da
padronização de toda a tecnologia
associada à televisão digital.

O consórcio desenvolve inclusive
uma linguagem única sobre a qual
podem ser desenvolvidas aplicações
de televisão digital para todas as
plataformas - o MHP (Multimedia
Home Plataform). Esse middleware,de
padrão aberto, tem sido amplamente
adotado, mesmo fora da Europa,e
suporta aplicações interativas de todo
tipo, tais como guias eletrônicos de
programação, serviços de informação,
aplicações sincronizadas com o
conteúdo televisivo, comércio
eletrônico e sistemas de pagamento.

Regulação econômica
Em relação à televisão digital, a

política industrial européia tem ido
além da perspectiva de
desenvolvimento da indústria
eletrônica e prima também pelo
desenvolvimento da indústria
audiovisual no continente. Se a
regulação de âmbito tecnológico é
importante, mais importante ainda
tem sido a regulação econômica,
especialmente a defesa da
concorrência, que prepara um
terreno fecundo para a diversidade
das fontes de informação - premissa
importante do ponto de vista cultural
e da democracia.

O foco tem sido a abertura de
oportunidades para a produção
audiovisual do continente e para a
circulação facilitada deste conteúdo
em qualquer meio, em qualquer
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plataforma. Quanto maior a circulação
do conteúdo audiovisual, maior a
possibilidade de rentabilidade para o
produtor e, conseqüentemente, maior
desenvolvimento da atividade e
menor subsídio por parte do Estado.

A política européia de
desenvolvimento da produção
audiovisual é ampla, com
regulamentações nacionais e
supranacionais, e não cabe, nestas
linhas, estender sobre o assunto.
Contudo, é importante ressaltar que
há, para os canais de televisão
abertos ou pagos, analógicos ou
digitais, a determinação, disposta na
Diretiva Televisão sem Fronteiras, de
obrigatoriedade de transmissão de
conteúdo europeu em 50% do
tempo de transmissão; outro
percentual é estabelecido para a
produção independente.

A (des)regulação européia nos
meios de comunicação, na década de
1990, veio acompanhada de forte
regulação econômica, na qual a
construção e a defesa de um ambiente
concorrencial têm sido a tônica. À
política audiovisual européia interessa
um mercado audiovisual no qual haja
efetiva com petição, seja entre
tecnologias e plataformas, seja entre os
operadores de redes de fornecimento
de conteúdo audiovisual, seja entre
programadores de canais de conteúdo.

A existência de mais operadores
cria demanda por canais de
programação. A existência de maior
quantidade de programadores
possibilita a criação desses novos
canais e isto gera demanda pelo
conteúdo produzido pelos produtores
europeus. A defesa da concorrência é
garantida por marcos regulatórios
nacionais que seguem as
determinações supranacionais,e
permite que novos competidores
surjam no mercado audiovisual. Neste
sentido,a regulação econômica
procura coibir que eventuais acordos
de preferências exclusivas impeçam
terminantemente a livre circulação do
conteúdo audiovisual europeu ou dos
canais de programação que veiculam
este conteúdo.

A França, por exemplo, seguindo

legislação norte-americana de 1971,
determina que os direitos dos programas
produzidos devem retornar aos produtores
independentes depois de determinado
período - mesmo quando se trata de co-
produções com canais de TV. Na Espanha, os
operadores de cabo devem garantir
tratamento não-discriminatório para
programadores independentes,cujos canais
devem ocupar um mínimo de 45% de
toda a programação que os operadores
distribuem, salvo quando não existir
oferta suficiente.

Regulamentações desta natureza
impactam positivamente a implantação da
televisão digital na Europa.Tal como nos
Estados Unidos, a legislação,ao invés de
focar as plataformas, procura focar o serviço,
pago ou aberto, de fornecimento de
programação multicanal ao usuário e é
permissiva quanto ao surgimento de novos
operadores. Complementarmente,
regulação específica e a defesa da
concorrência garantem que novos

questão primordial. Se a DTV brasileira
almeja o mercado de massa, cabe
indagar: O que fará com que o
consumidor brasileiro venha a comprar
uma caixinha (set-top box) de mais de
R$ 300 para ter a televisão digital
terrestre em sua casa? E quanto mais
esse consumidor terá de pagar todo
mês para ter mais e melhor
programação, Internet banda larga,
eventualmente telefonia etc.?

Ora, Internet, programação
multicanal e telefonia já são
oferecidos no mercado. Há poucas
possibilidades que esses serviços, ao
serem ofertados por meio da DTV,
serão mais atrativos e mais baratos a
ponto de levar o consumidor a entrar
no mundo da TV digital.

A DTV, mesmo que incorpore
serviços de acesso à Internet,
interatividade etc- é bom dizer,
necessitando de canal de retorno caro
de ser obtido sem que se faça uso de

entrantes no mercado de programação
tenham,de maneira não-discriminatória,
acesso ao conteúdo audiovisual europeu
(jogos da liga européia, por exemplo). Assim,
o arcabouço regulatório, técnico e
econômico permite que a demanda por
conteúdo audiovisual europeu possa vicejar,
beneficiando sobremaneira os produtores
independentes do continente.

Brasil
No Brasil, os planos do governo,além de

ficarem restritos à TV digital terrestre, têm
apenas tangenciado - e de maneira muito
tímida - a questão do desenvolvimento de
uma indústria audiovisual no País. Os planos
agregam um emaranhado de questões que
englobam o desenvolvimento da
tecnologia autóctone e da indústria
eletroeletrônica,o interesse dos atuais
radiodifusores, as possibilidades de acesso à
Internet, a inclusão digital.

A DTV brasileira precisa mirar a questão
do conteúdo audiovisual e do modelo de
negócios associado à veiculação deste
conteúdo. Todo o restante é acessório a esta

outras redes -,será sempre televisão
e, sendo assim, o motivo principal
para seu sucesso, como de todo
serviço de televisão, será a
programação. Mas, se o foco deverá
ser a programação, que tipo de
conteúdo a ser programado servirá
de "isca" para fazer do consumidor
brasileiro um usuário da TV digital?

A DTV brasileira enfrentará
problemas caso os novos canais
venham a reproduzir o que já existe
nas outras mídias televisivas e
somente poderá vicejar caso veicule
conteúdo audiovisual diferenciado. Na
televisão aberta, o modelo de sucesso,
consolidado pela emissora líder,
contempla a exibição de conteúdo
ficcional produzido internamente, em
uma estrutura de produção
inteiramente verticalizada.Várias
outras emissoras brigam pela vice-
liderança (!) com produções
estrangeiras e programas de
auditório, basicamente.

O conteúdo audiovisual,que está
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ausente do mercado televisivo do País
e que efetivamente representa o novo,
é a produção independente brasileira -
sejam filmes ou programas de TV -
especialmente a de caráter ficcional e
regional. Sem abrir espaço para esse
tipo de conteúdo, sem abrir espaço
para a novidade na programação, todo
o esforço envolvido na criação do
modelo brasileiro de DTV corre o risco
de desembocar em um apanhado de
caixinhas conversoras nos estoques
das grandes redes varejistas do País, à
espera de compradores que não virão.

Mas, para que esse tipo de
produção possa estar nos novos
canais digitais, é preciso legislação
mínima que contemple a produção
independente e regional, tal como
em outros países, e tal como
expresso na Constituição Brasileira. É
preciso também um arcabouço
regulatório que vá além do âmbito
puramente técnico ou tecnológico e

abarque a regulação econômica e a
defesa da concorrência.

Aqueles que desejam o sucesso de uma
indústria audiovisual brasileira mais forte e
mais plural não podem ficar reféns do
argumento de que os novos canais da DTV,
deixados ao sabor das regras do mercado,
garantirão o espaço necessário à produção
independente, à produção regional. Este foi
um argumento utilizado quando da
implantação da lei do cabo e
provavelmente virá à baila agora, nas
discussões acerca do conteúdo a ser
veiculado pelos canais da TVD brasileira.

O bonde da história passa e há muito a
ser perdido por conta do atraso. A
diversidade e qualidade da programação, a
posse dos direitos patrimoniais da produção
independente,o apoio regulatório ao
surgimento de novos programadores,
critérios de profissionalismo para a
concessão de canais de TV abertos etc. são
assuntos que necessitam ser tratados
dentro de um novo marco regulatório para

todo o audiovisual brasileiro.
As discussões sobre esse novo

marco regulatório estão na ordem do
dia, seja em torno da Ancinav ou em
torno da Lei de Comunicação Social
Eletrônica. O fenômeno das
convergências - tecnológica, de
serviços, de mercados -, da qual a
televisão digital é mais um fruto, torna
essas discussões mais prementes.

Há um grande espaço de
convergência a ser trabalhado -
politicamente, talvez - entre aqueles
interessados no sucesso da DTV no País
e aqueles interessados no
desenvolvimento de uma indústria
audiovisual brasileira. Estes interesses
estão umbilicalmente atados e não
serão efetivamente contemplados sem
que os elos mais fracos da cadeia
produtiva do audiovisual, os produtores
independentes, possam tornar-se mais
fortes e sólidos e mesmo mais
independentes dos subsídios públicos.
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