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O avanço do segmento das telecomunicações sobre a radiodifusão - por causa da crescente e 
inevitável convergência tecnológica - está preocupando tanto as TVs abertas que pode até se 
tornar um forte elemento de coalizão para uma das categorias mais divididas que se conhece. As 
TVs abertas brasileiras, por falta de consenso, chegam a ter três associações diferentes que as 
representam, ao mesmo tempo e nacionalmente. Mas o rápido desenvolvimento tecnológic o que 
pode permitir uma participação cada vez maior em conteúdo das teles nos canais de TV, embora 
seja louvado em termo de abertura de novos mercados, causa também temor pelo que a 
radiodifusão considera "poderio" econômico do segmento de telecomunicações em relação às 
empresas de radiodifusão.  
 
Pelo menos este foi o tema central de um debate sobre o maior desafio das redes de TVs abertas, 
realizado durante o VI Fórum Brasil de Programação e Produção que começou ontem em São 
Paulo. Promovido pela ABPITV (Associação Brasileira das Produtoras Independentes de Televisão), 
o fórum reuniu os principais executivos dos quatro maiores redes de TV aberta do País: Octávio 
Florisbal, diretor-geral da Rede Globo, Guilherme Stoliar, diretor de rede e afiliadas e conselheiro 
do SBT, Johnny Saad, presidente da Rede Bandeirantes e Alexandre Raposo, presidente da Rede 
Record.  
 
Segundo Saad, há um descompasso "entre o mundo das telecomunicações, que tem sua renda 
garantida por tarifas, e o mundo da TV aberta, que tem que buscar sua remuneração no 
mercado". Para Saad, é necessário, com o crescimento da convergência tecnológica, criar normas 
explicitas de atuação na discussão do marco regulatório. Para Raposo, que lembrou que em 
telecomunicações a tecnologia está sempre um passo à frente do regulador, é necessária uma 
melhor adequação dos mecanismos reguladores e, principalmente, uma maior flexibilidade deles. 
"A regulamentação precisa existir e tem que ser descomplicada por causa do dinamismo do nosso 
segmento", afirma.  
 
Stoliar destacou a situação especial do Brasil por suas condições sócio-econômicas. "A TV aberta 
tem um papel social relevante no País, sendo a principal fonte de informação e entretenimento de 
boa parte da população", lembrou. "O governo não pode se esquecer da importância social da TV 
aberta e deve se preocupar em criar normas regulatórias que a protejam da força das empresas 
de telecomunicação, muitas delas multinacionais", disse Stoliar. De acordo com Florisbal, uma 
nova lei de comunicação de massa deve considerar a correlação de força entre a telecomunicação 
e a radiodifusão. Lembrou que a convergência tecnológica abre campos importantes também para 
a radiodifusão. "A TV digital, por exemplo, cria as oportunidades para as TVs também levarem 
seus conteúdos para outras plataformas."  
 
Falando para um público basicamente formado por diretores de produtoras independentes, os 
executivos de TV aberta reconheceram que há um movimento de abertura das TVs brasileiras, em 
dar espaço para a produção independente. Florisbal disse que a Globo tem usado com mais 
freqüência do que se imagina as produções independentes e cita a série "Cidade de Deus", da O2, 
e a nova série "Carandiru", em dez episódios, encomendada ao cineasta Hector Babenco, além de 
várias produções fixas como os Telecursos. "Mas defendo que embora a produção independente 
deva ser estimulada, não deve haver uma imposição regulatória."  
 
Saad lembrou que o crescimento da produção independente nas grades das TVs é uma questão 
para ser discutida também no âmbito tributário: "o excesso de impostos numa produção paralela 
em várias níveis pode inviabilizá-la diante da carga menor de impostos de uma produção 
verticalizada." Para Raposo, "assim como apoia os partidos políticos ao garantir sua presença em 
inserções na TV, o governo deveria criar incentivos para as redes usarem a produção 
independente na programação".  
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