
A
o norte, o radiodifusor
brasileiro vê a chegada
(ainda que distante) da TV
digital. Ao mesmo tempo
em que ela traz o sonho

da alta definição, da era binaria, ela
traz a ameaça de mudança no
modelo de negócios da própria TV.
Ao sul, vê chegarem as empresas de
telecomunicações, galopando sobre
as novas tecnologias, criando novos
produtos, colocando conteúdo
audiovisual em seus serviços. Para
leste, o que se vê são os chamados
setores excluídos, produtores
independentes, demandas regionais,
cineastas, rádios comunitárias, setores
que reivindicam mudanças no
mercado de televisão para permitir
acesso a quem não tem vez. E do
oeste vem o governo, com uma
proposta de reestruturação da
legislação existente, de criar um
marco regulatório novo para a TV.
Para qualquer lado que olhe, o
radiodifusor brasileiro percebe que
algo vai acontecer.

Esse quadro tem ficado a cada
dia mais evidente. Há pelo menos
dois anos cada um desses tópicos é
tema de preocupação para quem faz
televisão no Brasil. A diferença é que,
agora, tudo está acontecendo ao
mesmo tempo, com
mais força, com mais
pressão.
E mesmo quando
algumas discussões
ferventes esfriaram,
como foi o caso do
debate da Ancinav,
mesmo assim as outras
pressões se mantêm.
Será que chegou o
momento em que a TV
terá que encarar

mudanças? O modelo de negócios da
televisão aberta no Brasil está ameaçado?
As novas tecnologias digitais representam
um problema ou uma oportunidade para
os radiodifusores? As perguntas são
muitas, as respostas ainda são limitadas,
mas o tema nunca esteve tão em pauta.

Tanto é que na abertura do VI Fórum
Brasil de Programação e Produção,
organizado porTELAVIVA no final de
maio, quatro das principais redes de TV
brasileira (Globo, SBT, Record e

Bandeirantes) mostravam
preocupação com todos
estes temas.

Naturalmente, o receio
mais iminente é o das teles.
Como lembrou o consultor

"Vivemos de
publicidade, as teles
de tarifas. O governo
deve levar isso
em conta."
Octávio Florisbal, da Rede Globo

da Accenture Henrique Washington, o
setor de televisão brasileiro, somado, é
um pouco maior em faturamento do
que a metade da menor das três teles
fixas brasileiras, a Brasil Telecom.

A televisão não tem o dinheiro das
teles, mas tem dois outros
patrimônios, que nenhuma
plataforma tem: a audiência e a força
política. E é nisso que elas se apoiam
na defesa de território. Pela reflexão
das emissoras de TV, a audiência é
decorrência da entrega de conteúdo
nacional, gratuito e de qualidade^algo
que nenhuma empresa de
telecomunicações faz ainda. Dizem
também que as empresas de
telecomunicações, em sua maioria
estrangeiras, não têm o compromisso
da TV com os valores nacionais, com a
língua. Daí vem o segundo
patrimônio da televisão: o poder
político. Está claro que os
radiodifusores se armam para a
batalha. Projetos como o do senador
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Maguito Vilela
(PMDB/GO), de mudar a
Constituição para proibir
estrangeiros de
prestarem comunicação
social, são apenas uma
parte da estratégia, pelo
menos das emissoras
afiliadas da Abert,
como a Globo, que
apoiam a proposta.

"Nosso setor vive de
publicidade e entrega
informação e entretenimento
gratuitos. As teles vivem de tarifas.
Quando o governo começar a discutir
uma Lei Geral de Comunicação, terá
que levar esse cenário em conta"diz
Octávio Florisbal, diretor geral da TV
Globo. Johnny Saad, presidente do
grupo Bandeirantes, vai na mesma
linha de reflexão."Somos a única
alternativa de distribuição de
entretenimento e informação gratuita
e acho que a evolução tecnológica
não tem nada a ver com isso. Entendo
que as teles estejam buscando uma
mudança no marco regulatório para
poderem fazer o mesmo, mas terão
que respeitar o modelo já colocado"
diz. Ambos participaram do Fórum,
assim como Guilherme Stoliar,do SBT,
e Alexandre Raposo, presidente da
Record, que lembraram que a TV
aberta desempenha um papel social
para o Brasil, e é importante garantir
que empresas de TV aberta não sejam
prejudicadas pelas empresas de
telecomunicações.

A lógica das teles é simples,
explica Washington, da Accenture:
elas investiram nos últimos dez anos
US$ 2 trilhões em todo o mundo em
melhoria de suas redes, e estes
investimentos ainda não se pagaram.
Como a tecnologia permite que os
serviços convirjam, elas não vão
perder essa oportunidade. Além disso,
o próprio negócio delas está
ameaçado pelo surgimento de
tecnologias baseadas em IP, como o
tráfego de voz, e é fundamental
encontrar alternativas de negócio.
André Bianchi, diretor de
desenvolvimento de negócios da

"Somos a única
alternativa de
entretenimento
gratuita."
Johnny Saad, da Bandeirantes

Telemar, discutiu com asTVs,
e deixou claro: é claro que
existem regras que precisam
ser respeitadas e limites, mas
não se pode impedir uma
empresa de

telecomunicações de entregar outros
serviços. A visão da Telemar, pelo menos,
é de separação entre infra-estrutura e
conteúdo."Nós não queremos produzir
a programação'.'

Mas a promessa de convergência é
futura. Hoje, ela é para poucos. Pelo menos
no caso brasileiro, onde a distribuição de
renda só perde em desigualdade para a de
Serra Leoa, esse ainda é um fator de
tranqüilidade para as empresas deTV. "Há
no Brasil mais TVs do que geladeiras. Não é
de um dia para o outro que se muda essa
relação" pondera o consultor da Accenture.
De qualquer maneira, os radiodifusores
preferem levar mais em conta conselhos
como o dado recentemente pelo senador
Hélio Costa (PMDB/MG) em audiência no
Senado:"vocês tomem cuidado com estes
senhores das celulares.Transmitindo os
programas de televisão na telinha do
celular, eles vão aprender a conhecer os

seus anunciantes e aos poucos vão
roubá-los todos"

Outro problema para as emissoras
de TV é o próprio modelo de
negócios baseado em publicidade.
É um modelo de grande risco, pois
depende intimamente do
desempenho econômico do país.
É um modelo concentrador, já que a
lógica do máximo retorno, das
bonificações e da eficiência do
investimento faz com que, por
exemplo, a Globo abocanhe sozinha
quase 80% dos recursos disponíveis,
mesmo que não tenha a mesma
parcela em audiência. Mas é um
modelo para o qual ainda não se
encontrou substituto à altura. A
Bandeirantes, por exemplo, tenta
investirem programação
segmentada, mas aí sofre com a falta
de canais de distribuição. Johnny
Saad, presidente do grupo, defende
abertamente garantias de que a
concentração dos meios de
distribuição não limite o espaço para
os produtores nacionais de conteúdo.
"Os meios estão se concentrando. A
Net foi vendida para uma tele,a
Telmex. A Sky e a DirecTV têm o
mesmo sócio, estrangeiro. Quem vai .
garantir que esses grupos
estrangeiros darão espaço para a
distribuição de conteúdo nacional?
Quem vai garantir que os grupos

EXPOSIÇÃO DE NOVIDADES
Paralelamente ao Fórum, algumas empresas demonstravam novidades em

pequenos estandes, instalados estrategicamente ao lado de onde eram servidos os
coffee-breaks aos participantes do evento. A Programasom, por exemplo, estava presente
para divulgar o lançamento de seu estúdio virtual para locação, previsto para até agosto
deste ano. O estúdio virtual será a grande novidade para locações externas, com cenário
criado em computação gráfica."Estamos escolhendo o equipamento"avisa Mario Luiz
Santi, diretor da empresa. De acordo com ele, o equipamento do cenário virtual custa
hoje menos de um décimo que há cinco anos, o que permite agora que o setor tenha i
acesso a essa nova tecnologia a preços mais atraentes.

Uma solução também barata estava sendo demonstrada no estande da Seegma.
Trata-se de uma ilha de gerador de caracteres (GC) para televisão da Compix Media. Com
um custo de cerca de R$ 10 mil para o computador mais placa, o computador permite
trabalhar em até SDI, com opções componente e Y/C (S-Vídeo). Além do GC, a empresa
expôs a ilha de edição Liquid 6.0, que chegou ao Brasil em dezembro de 2004 e que
edita em componente sem compressão, em DVCam, DVPro e em HC.

Conteúdo era o assunto mostrado no estande do Itaú Cultural. Destaque para a série
"Brasil 3x4" com posto por cinco documentários de 26 minutos cada, selecionados no
programa Rumos Cinema e Vídeo 2003. A série estreou na TV Cultura e, em seguida, foi
exibida em canais públicos educativos, comunitários e universitários. Além desse
programa, o instituto divulgava o lançamento do"Toca Brasil"uma série de dez DVDs
com a nova MPB, marcado para o segundo semestre.
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brasileiros poderão
usar estes meios
de distribuição?"

TV digital
O problema do

modelo de negócios é,
aliás, o desafio da TV
digital. O CPqD foi ao
Fórum Brasil de
Programação e Produção
e expôs sua visão,
detalhada e técnica, de como os
diferentes modelos de TV digital
resultariam em diferentes impactos
na cadeia de valor. A visão do centro
de pesquisa, modelos mais
convergentes de TV digital, com
serviços mais diferenciados, permitem
a atuação de mais agentes na cadeia
econômica, mais produtores de
conteúdo, provedores de softwares
para interatividade. A televisão aberta
defende mudanças menos sensíveis.
Quer apenas a garantia da alta
definição, por entender que assim será
0 padrão da imagem no futuro, e a
possibilidade de mobilidade quando
for o caso. A TV aberta quer poucas
mudanças porque não quer mudar o
modelo de negócios. Roberto Franco,
presidente da SET (Sociedade de
Engenharia de Televisão) resume:"a
maior parte da base instalada de
antenas parabólicas no Brasil foi
instalada por famílias de classe C e D
em uma época em que o custo de
compra e instalação era superior a US$
1 mil. É por isso que temos certeza de
que a TV digital de alta definição será
viável, mas não dá para querer impor
um outro modelo de negócios"

Adilson Pontes Malta, consultor da
Virtual Properties,fez duras críticas ao
modelo existente hoje para
exploração de serviços de
radiodifusão. Segundo ele, os custos
de programação da Globo só são
compatíveis com os mais de 80% da
verba publicitária abocanhada pela
rede.

Malta também criticou duramente
o modelo atual de exploração
comercial da TV brasileira."Vamos ser
francos. O problema de

"Não queremos
produzir, mas não
podem nos impedir
de entregar
outros serviços."
André Bianchi.daTelemar

comercialização da TV aberta
é sério e não deve ser
reproduzido na TV digital. Esse
modelo em que se vende
todos os eventos no começo

do ano é cômodo, as comissões e
bonificações são rapidamente embolsadas e
nada diferente acontece. Isso tem que
mudar"disse o executivo, para quem a busca
de um modelo de televisão regionalizado e
menos centrado nas grandes redes
nacionais é também prioridade.

O publicitário Luiz Grottera,da
TBWA/BR, lembra que a questão "quem vai
pagar a conta" da transição da TV analógica
para digital aberta é irrelevante."Alguém
vai pagar"Segundo ele, o mercado é muito
mais forte do que se imagina e vai
atropelar todos os estudos e previsões.
Grottera lembrou que entre 40% e 45%
das verbas de marketing das empresas são
aplicadas em ações non-advertisement e
que a mídia, com a TV digital, terá uma
oportunidade de buscar essa verba.

Novas regras
O outro desafio para as TVs é o

regulatório,e esse parece inevitável. André
Barbosa, assessor da Casa Civil que está na
dianteira do processo de reestruturação
normativa do setor de comunicação,foi
enfático ao afirmar que todos os contratos
serão mantidos e que a radiodifusão será
respeitada na elaboração da nova lei."0s
radiodifusores, há 83 anos (contando o
rádio) vêm produzindo e
mantendo a cultura nacional.
Em qualquer discussão,
daremos toda a atenção à
manutenção destes
empresários" afirmou. Já
Manoel Rangel, ex-assessor

"Daremos toda
a atenção

à manutenção
destes empresários."

André Barbosa, da Casa Civil

do MinC e hoje diretor da Ancine, que
tem atuado fortemente na
elaboração destas novas regras, foi
mais longe:"0 progresso é inexorável.
Temos que decidir se vamos esperar o
fato consumado ou se vamos agir
antes que ele aconteça"completou.

Questionado sobre a disposição
da Globo em aceitar o debate de uma
nova legislação para atender inclusive
as demandas dos radiodifusores,
Evandro Guimarães, vice-presidente
de relações institucionais da emissora,
deixou claro o problema:"Se for para
abrir mão do nosso modelo, de poder
oferecer um serviço gratuito, para
toda a população, como é a
radiodifusão hoje, a resposta é não"
afirmou, deixando claro que a TV está
aberta a discutir um pacto se não
houver esta ameaça.

O que fica claro quando se olha a
questão dos novos desafios da
televisão é que eles são muitos. Há
ainda, por exemplo, as demandas dos
grupos regionais, que querem mais
autonomia em relação às cabeças de
rede para poderem produzir e
vender, ainda que mantenham seus
contratos de afiliação.TV Alterosa
(Minas) e TV Atalaia (Sergipe) foram
algumas das emissoras que se
manifestaram abertamente a favor
de regras que permitam mais
liberdade para empresas locais
dentro do modelo de afiliação. A TV
enfrenta hoje também demandas
externas por espaço para a produção
independente, demandas essas que
são observadas pelas teles,que
buscam conteúdos. Enfrentam
também demandas dos cineastas,

que querem mais filmes
na TV. Mas ao mesmo
tempo querem proteção
de um mercado
conquistado. Desfazer
esse emaranhado de
demandas e necessida-
des é o desafio da
televisão para o futuro. {

«COLABORARAM

ANDRÉ MERMELSTEIN,
EDIANEZ PARENTE E

FERNANDO LAUTERJUNG.
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