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Retirada do limite do capital estrangeiro agora vai a debate no Conselho e depois no Senado 
 
Os investidores estrangeiros devem continuar proibidos de controlar as operadoras de TV a cabo, 
segundo a Comissão do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional criada para 
debater o assunto. A proposta de retirada do limite de 49% imposta hoje ao capital estrangeiro foi 
rejeitada por 4 votos a 1 na Comissão, em reunião ontem, e será analisada na segunda-feira pelo 
plenário do Conselho, formado por 13 membros. A posição do Conselho servirá de base para a 
decisão dos senadores sobre o assunto no plenário do Senado.  
 
A mudança da lei foi proposta em 2001 pelo senador Ney Suassuna (PMDB-PB).  
 
Segundo ele, as outras duas formas de TV por assinatura existentes não têm restrições ao capital 
estrangeiro. Tanto no sistema de transmissão por microondas (MMDS) quanto no sistema via 
satélite (DTH), os estrangeiros podem deter 100% do capital da operadora, embora transmitam 
basicamente o mesmo conteúdo da TV a cabo.  
 
O projeto foi aprovado em caráter terminativo pela Comissão de Educação do Senado, mas a 
então senadora Emília Fernandes, atualmente secretária dos Direitos da Mulher, apresentou 
recurso para votação no plenário do Senado, como prevê o regimento.  
 
Apenas o representante das empresas de rádio no Conselho de Comunicação Social do Congresso, 
Paulo Machado de Carvalho Neto, votou a favor da abertura da TV a cabo ao capital estrangeiro. 
Ele disse que deu voto favorável "para estabelecer o contraditório". Os votos contrários vieram 
dos representantes das emissoras de TV, Roberto Wagner Monteiro; dos Jornalistas, Daniel Herz; 
dos artistas, Berenice Bezerra, e da sociedade civil, Carlos Chagas.  
 
O principal argumento dos contrários ao projeto é que ele aumentaria a diferença de tratamento 
que já existe entre a legislação de TV a cabo e a de radiodifusão, na qual a participação 
estrangeira está limita a a 30%.  
 
Televisão a cabo, segundo esse grupo, é também radiodifusão, e eles preferem fazer a 
equiparação desse serviço ao das emissoras abertas, em vez de compará-las com as concorrentes 
de TV por assinatura. Paulo Machado entende que cabo é serviço de telecomunicações, mas não é 
radiodifusão.  
 
Alexandre Annemberg, diretor da Associação Brasileira de Telecomunicação por Assinatura 
(ABTA), defendeu o projeto na Comissão como sendo uma alternativa pra revitalizar o setor. Ele 
disse que é necessário fundir as redes existentes para reduzir custos e permitir a universalização 
dos serviços.  
 
Segundo ele, os vários tipos de TV por assinatura atingem só 8% dos lares brasileiros, contra 
18% no Paquistão, 28% na China, 47% na Índia, 58% na Argentina, 84% nos Estados Unidos e 
100% na Dinamarca. Cada quilômetro de cabo instalado custa US$ 20 mil, informou.  
 
Para o diretor jurídico da ABTA, José Francisco de Araújo Lima, a nova lei aliviaria o capital 
brasileiro, que poderia se livrar da infra-estrutura para se dedicar à produção de conteúdo. 
Segundo ele, há carência de conteúdo no setor, tanto que 72% dos assinantes de TV por 
assinatura somente assistem aos canais abertos. (AE) 
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