
 

 

FRANCISCO MACHADO FILHO 

 
 

 
 

TV Digital aberta no Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 

São Bernardo do Campo - 2011 



 

 

2

 

 

FRANCISCO MACHADO FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV Digital aberta no Brasil 
Perspectivas para a implantação de um novo 

modelo de negócios. 
 

 

Tese apresentada em cumprimento 
obrigatório às exigências do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Social, 
da UMESP - Universidade Metodista de 
São Paulo, para obtenção do grau de 
Doutor.  
Orientador  Prof. Dr. Sebastião Squirra.  

 

 

 

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 

São Bernardo do Campo, 2011 



 

 

3

 

A tese de doutorado sob o título “TV Digital Aberta no Brasil: perspectivas de um 

novo modelo de negócios”, elaborada por Francisco Machado Filho foi defendida e 

aprovada em 13 de Abril de 2011, perante banca examinadora composta por:  

 

Prof. Dr. Sebastião Carlos de Moraes Squirra (Presidente/UMESP),  

Prof. Dr. Laan Mendes de Barros (Titular/UMESP), 

Prof. Dr. Wilson da Costa Bueno (Titular/UMESP), 

Profª. Drª Ana Silvia Médola (Titular/UNESP/Bauru), 

Dr. Renato Cruz (Titular/O Estado de S. Paulo). 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Sebastião Carlos de Moraes Squirra 

Orientador e Presidente da Banca Examinadora 

 

                                 __________________________________________ 

Prof. Dr. Laan Mendes de Barros 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

 

Programa: Comunicação Social 

Área de Concentração: Processos Comunicacionais 

Linha de Pesquisa: Processos da Comunicação Científica e Tecnológica 



 

 

4

 

.Listas de Tabelas  

 

Tabela 1 - Audiência dos games e da TV paga no Brasil 

Tabela 2 - Taxa de crescimento do Brasil durante o período Militar 

Tabela 3 - Participação de cada meio / 1º trimestre de 2010 

Tabela 4 - Faturamento Bruto por Meio / 1º trimestre de 2010 em reais 

Tabela 5 - Investimentos em publicidade por Meio durante o período Militar em (%) 

Tabela 6 - Evolução do Share de audiência nacional das Redes - Total da população – 7h às 24h 
– 2ª a Domingo 

Tabela 7 – composição programação diurna 7h às 18h – Segunda a Sexta-feira.  

Tabela 8 – composição da programação diurna 7h às 18h – Sábado e Domingo.  

Tabela 9 – composição da programação noturna 18h às 24h – Segunda a Sexta-feira 

Tabela 10 – composição da programação noturna 18h às 24h – Sábado e Domingo 

Tabela 11 – programas religiosos e infomerciais em 2009 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 – Inter-relações chaves entre as empresas multinacionais de comunicação e 
corporações da Internet. 

Figura 2 – Inter-relações de segundo nível entre os conglomerados de mídia e empresas 
nacionais de comunicação.  

Figura 3 – projeção da renda média mensal por classe econômica 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5

 

Sumário 

 

Introdução .............................................................. 10 

Capítulo I .............................................................. 16 

1.1 – Uma outra comunicação? .............................................................. 16 

1.2 – A comunicação na rede internet .............................................................. 28 

Capítulo II .............................................................. 36 

1.1 – Empresas de comunicação são iguais a qualquer 
outra 

.............................................................. 36 

1.2 – O modelo de negócios da TV aberta no Brasil  .............................................................. 40 

1.3 – TV aberta é um negócio viável? .............................................................. 45 

Capítulo III .............................................................. 58 

1.1 – As políticas de comunicação: do analógico ao digital .............................................................. 59 

1.2 – TV Globo .............................................................. 66 

1.3 – Sistema Brasileiro de Televisão - SBT .............................................................. 66 

1.4 – TV Record .............................................................. 70 

1.5 – TV Band .............................................................. 71 

1.6 – A implantação da TV digital no Brasil .............................................................. 72 

Capítulo IV .............................................................. 79 

1.1 – Desafios à TV digital aberta brasileira .............................................................. 79 

1.2 – A sociedade em rede .............................................................. 80 

1.2.1 – A empresa em rede .............................................................. 82 

1.2.2 – A audiência criativa .............................................................. 95 

1.3 - A publicidade na era digital e seus impactos no 
modelo tradicional de publicidade na televisão 

.............................................................. 104 

1.3.1 – Os comerciais de trinta segundos .............................................................. 106 

1.3.2 – A publicidade segmentada .............................................................. 111 

1.3.3 – Como a publicidade pode ser on demand? .............................................................. 117 

1.4 – Um novo papel social para a televisão .............................................................. 123 

1.5 – A TV por assinatura .............................................................. 127 



 

 

6

 

1.6 – TV Broadband ou TV Conectada .............................................................. 136 

1.7 – Conjuntura política .............................................................. 140 

Capítulo V .............................................................. 140 

1.1 - hipóteses para um novo modelo de negócios .............................................................. 146 

1.2 – Foco no Conteúdo .............................................................. 150 

1.3 – Fusões e aquisições .............................................................. 159 

1.4 – Fim da estrutura de rede .............................................................. 172 

1.5 – Diversificando as fontes de receita .............................................................. 174 

1.5.1 – Programas ao vivo .............................................................. 174 

1.5.2 – Programas patrocinados .............................................................. 176 

1.5.3 – Aplicações interativas .............................................................. 178 

Considerações finais  .............................................................. 181 

A década de ouro no Brasil  .............................................................. 181 

2020 – uma nova estrutura de comunicação no país? .............................................................. 184 

Referências  .............................................................. 188 

APÊNDICE A .............................................................. 200 

TV pública .............................................................. 200 

APENDICE B .............................................................. 204 

O caso americano – ali está o nosso futuro? .............................................................. 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7

 

Resumo 

 

 

O presente trabalho analisa os importantes desafios que as novas tecnologias e as 
transformações na sociedade pós-industrial estão impondo à TV digital brasileira e ao 
seu modelo de negócios. Tem como principal objetivo realizar uma reflexão sobre a 
viabilidade financeira das emissoras abertas com a chegada da TV digital. Para tanto, 
analisa o modelo de negócios anterior, da TV analógica, baseado nos comerciais de 
trinta segundos e como esta forma poderá ser afetada inviabilizando a estrutura de 
produção e distribuição de conteúdo pelas emissoras abertas digitais. Ainda, busca 
evidenciar demais fatores que contribuem para a migração da audiência para outras 
plataformas de distribuição de conteúdo, refutando o senso comum de que o acesso à 
internet banda larga é a principal causa da queda dos índices de audiência. Este estudo 
se utiliza de uma ampla bibliografia que extrapola o campo específico da Comunicação 
e amplia o olhar sobre a indústria televisiva aberta no Brasil, enumerando fragilidades 
do setor e apontando possíveis estratégias para que a televisão brasileira possa se 
adaptar à nova estrutura da comunicação que está se formando em nosso país.    

 

 

 

 

Palavras-chave – TV digital, Convergência Digital, Radiodifusão, Políticas de 
Comunicação, Gestão Empresarial.  
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Resumen 

 

 

Este documento examina los principales retos que las nuevas tecnologías y los 
cambios en la sociedad post-industrial se impone a la TV digital brasileña y su 
modelo de negocio y proporciona un análisis de cómo esta nueva configuración de 
la sociedad de la información afecta el modelo de negocio de los Canales de 
televisión abierta en Brasil en el momento de transición de lo analógico a lo digital. 
Analiza el modelo de negocio ante la televisión analógica con base en los puntos 
de treinta y dos comerciales, ya las dificultades que el viejo modelo que se 
adopte en el contexto de los asuntos políticos, sociales y económicos que 
tienen lugar en la sociedad brasileña. TV digital. Aún así, pretende demostrar 
que otros factores contribuyen a la migración de la audiencia a otras 
plataformas de distribución de contenidos, refutando la opinión común que el 
acceso a Internet de banda ancha es la principal causa de descenso del 
número. Este estudio utiliza una extensa bibliografía que va 
más allá del campo específico de la comunicación y amplía la visión de la industria 
de la televisión en Brasil abrió haciendo una lista de las debilidades del 
sector y apuntan a las posibles estrategias para la televisión 
brasileña que puede adaptarse a la nueva estructura de comunicación que se 
formando en nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: TV digital, la convergencia digital, radiodifusión, Políticas de 
Comunicación, Gestión de Empresas 
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Abstract 

 

 

This paper analyzes the major challenges that the new technologies and changes in the 
post-industrial society are imposing on the Brazilian digital TV 
and its business model and provides an analysis of how this new configuration of the 
information society affects the business model of  
opened television networks in Brazil in the transitional moment from analog to digital. 
It analyzes the business model before, analog TV,  
based on the thirty-second commercial  
and points to difficulties that the old model is adopted in contexts of political, social and 
economic affairs that takes place in the new Brazilian society. 
Still, it seeks to demonstrate that other factors contribute to the migration of audience to 
other platforms for content distribution,  
refuting the common view that access to broadband internet is the main cause of falling 
ratings. This study uses an extensive bibliography that goes  
beyond the specific field of communication and expands the vision of the television 
industry in Brazil opened by listing weaknesses of the sector and  
point to possible strategies for the Brazilian television that can adapt to the new 
structure of communication which is forming in our country. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Digital TV, Digital Convergence, Broadcasting, Communication Policies, 
Business Management 
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Introdução 

 

 

Em todo momento de transição tecnológica, previsões enfáticas são proferidas a 

cerca do futuro de determinadas coisas. Foi assim com a pintura, o cinema, o rádio: cada 

um, em sua época, já foi objeto de previsões nada animadoras sobre seu futuro. Muitos 

previram o fim de cada um deles quando do surgimento de outra tecnologia capaz de 

realizar as mesmas tarefas ou de proporcionar experiências semelhantes ou mais 

gratificantes. Agora, são os jornais, os livros e a televisão aberta que estão sob a mira de 

futuristas. Estes afirmam com todas as letras que, em breve, esses veículos irão deixar 

de atingir uma grande audiência e acabar por perder seu papel na sociedade. 

Apesar de caracterizar um cenário de alta competição e fragmentação da 

audiência que está se configurando em todo mundo, capaz de impactar o modelo de 

negócios da TV digital aberta no Brasil, desde o início, é preciso deixar claro que o 

presente texto de modo algum pretende afirmar que o fim da televisão, como veículo de 

comunicação e como indústria de entretenimento e informação está próximo. Contudo, 

é certo que a televisão como um todo deverá se adaptar ao novo contexto econômico e 

social que a Era da Informação1 está forjando na história do homem. Esse contexto 

impõe novas relações de trabalho, uma nova economia, o que transforma as relações 

entre os indivíduos e traz, para o cotidiano, uma nova gama de ferramentas digitais. 

Estas possibilitam uma nova forma de consumo de produtos audiovisuais e práticas 

sociais diferentes da sociedade industrial no qual a televisão aberta nasceu e se 

desenvolveu. 

Essa adaptação não será fácil; inclusive, é possível que algumas emissoras se 

saiam melhor que outras, como também é provável que algumas emissoras de televisão 

aberta deixem o mercado de comunicação, pois os fatores que possibilitaram à TV 

aberta brasileira se configurar como o maior veículo de comunicação do país estão se 

alterando nesta nova fase tecnológica. Os modelos de produção, as estratégias para 

                                                 
1O conceito de Era da Informação utilizado nesta pesquisa é o apresentado por Castells (2009).  Nele 
autor analisa a sociedade pós-industrial a partir da década de 1970 com a difusão do computador e a 
globalização da economia, fatores que estão impondo profundas transformações na sociedade atual. No 
decorrer do trabalho estas transformações serão explicitadas, bem como sua relação com a TV Digital 
aberta.  
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engajamento da audiência, o hábito dos espectadores, a proximidade com o poder 

político, a publicidade e, principalmente, o modelo de negócios da TV brasileira, que 

veio se estabelecendo com sucesso durante seus 60 anos de história no Brasil, estão 

agora sendo desafiados pelo avanço de tecnologias na distribuição de conteúdo 

audiovisual e pelas demais tecnologias da informação, provocando importantes 

mudanças nos hábitos de consumo televisivo dos indivíduos.   

As transformações que a globalização da economia e a comunicação em rede 

estão impondo à economia mundial e ao indivíduo estão impactando todas as áreas de 

nossa sociedade, e a televisão não ficaria imune a este processo.  Com o surgimento de 

uma nova sociedade, é possível afirmar que uma nova televisão surgirá, pois as 

experiências e o modo como consumimos sua programação é que definirão o futuro 

dessa indústria. Como afirma Arlindo Machado, a televisão “é e será aquilo que 

fizermos dela.”2 

Assim, as novas formas de distribuição de conteúdo audiovisual, as gestões 

empresariais de investimento para atualização de novos equipamentos, a fragmentação 

da audiência e as novas exigências do espectador estão forjando as bases de uma nova 

televisão aberta, e, como em todo processo de adaptação, só os mais capazes 

encontrarão novas formas para manutenção de sua viabilidade econômica neste cenário 

altamente competitivo.  

No início dos anos 50, a indústria cinematográfica americana enfrentou um 

grande desafio quando começou a perder audiência para a televisão (Dizard, 2000). 

Agora são as emissoras de televisão que vêm enfrentando desafios semelhantes em seu 

modelo de negócios com a popularização da internet, o surgimento de novas 

plataformas de distribuição de conteúdo audiovisual como IPTV3, TV broadband4, e, 

mais especificamente no Brasil, o crescimento da TV por assinatura em suas várias 

modalidades, por cabos, DTH (satélite) e MMDS (microondas). Essa nova gama de 

opções no consumo de programas televisivos está tornando todo o mercado audiovisual 

                                                 
2Machado, 2005, p. 12 
3 Internet Protocol TV – Transmissão de vídeo pela internet com alta qualidade de imagem e som. A 
IPTV requer um dispositivo decodificador ligado ao aparelho de televisão. Diferente da WebTV onde a 
recepção do conteúdo é feita diretamente no computador conectado à internet por meio da compressão 
dos dados do vídeo e áudio. 
4 TV Broadband – É transmissão de conteúdo audiovisual via internet, mas por meio de conexões de alta 
largura de banda. Aparelhos de televisão, chamados de “TV conectada”, permitem conexão direta com a 
internet e acessar conteúdo de provedores, estúdios de cinema e algumas emissoras de televisão. 
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ainda mais complexo do que fora até os anos 80. Nessa época, as principais 

modalidades de distribuição de conteúdo audiovisual eram o cinema, a televisão aberta 

e a por assinatura. A audiência agora tem mais opções para atender suas expectativas, o 

que a torna mais exigente em relação à programação e à distribuição do conteúdo. Isso 

está demonstrando ser o maior desafio para as emissoras de TV de todo mundo, pois, 

como um veículo generalista como a TV aberta poderá competir com veículos 

segmentados e altamente personalistas como internet, TV paga, TV broadband, IPTV e 

WebTV? Cada um desses segmentos pode até distribuir o mesmo conteúdo, mas as 

formas de engajamento da audiência e comercialização desses produtos audiovisuais são 

diferentes, próprias de cada plataforma.  

Esses não são problemas isolados da TV aberta brasileira. Na verdade, índices 

apontam crescimento na verba publicitária destinada à TV aberta no Brasil. Inclusive, 

esse foi um grave obstáculo para que uma pesquisa de campo junto às emissoras 

brasileiras fosse realizada, pois vários de seus gestores não acreditam que a internet e as 

outras plataformas de distribuição de conteúdo sejam uma ameaça muito próxima ao 

modelo de negócios da TV aberta. É senso comum entre as emissoras a ideia de que a 

internet e a TV digital aberta irão se complementar e não serão concorrentes diretas; 

ainda, que a TV paga terá seu espaço. Entretanto, nos lugares em que a internet e a TV 

por assinatura possuem alto grau de penetração, a queda dos índices de audiência e da 

qualidade da programação das emissoras abertas já é uma realidade. Isso aliado a uma 

importante alteração no comportamento dos jovens de hoje, audiência de amanhã, que 

estão migrando seus hábitos de consumo de produtos audiovisuais para o meio digital, e 

alteração no modo dos relacionamentos interpessoais para um mundo cada vez mais 

digital e virtual, caso do mercado americano e europeu.  

É exatamente esse cenário que está mudando no Brasil, onde políticas de 

comunicação estão sendo discutidas e implantadas para a popularização da conexão via 

banda larga, a fim de propiciar a entrada de novas operadoras na prestação de TV por 

assinatura. E é com esse novo contexto que as emissoras de TV digital aberta no Brasil 

poderão deparar-se. Elas enfrentarão os mesmos desafios das emissoras de televisão dos 

países desenvolvidos caso essas políticas caminhem mesmo para o aumento da 

penetração da banda larga e da TV paga. Dessa forma, essas emissoras brasileiras 

sentir-se-ão desafiadas a encontrar novos modelos de negócios que permitam que à sua 

TV aberta continuar generalista, gratuita e economicamente viável.  



 

 

13

 

Assim, a presente pesquisa se utiliza de uma ferramenta das equipes de 

assessoria de comunicação que é antecipar a crise. Dessa forma, possíveis cenários 

desfavoráveis são caracterizados, o que possibilita às instituições e organizações 

empresariais traçar estratégias a serem tomadas para que, confirmando-se aquele 

cenário adverso, os efeitos da crise possam ser atenuados até não representarem perigo à 

viabilidade econômica das empresas. Essa linha de ação vai ao encontro do programa no 

qual está inserida esta pesquisa, vinculada ao Programa de Desenvolvimento e 

Capacitação de Recursos Humanos em TV Digital da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior -- CAPES –, do qual este pesquisador foi bolsista e 

recebeu apoio. Portanto, a pesquisa tem por objetivo ampliar o debate sobre os 

principais desafios ao modelo de negócios da TV digital no Brasil, visto que alguns 

deles são conhecidos, mas se limitam à concorrência com a internet, broadband TV e à 

TV paga. As novas plataformas de distribuição de conteúdo, a convergência digital, as 

transformações na sociedade e, consequentemente, a fragmentação da audiência estão 

impondo, ao modelo de negócios das emissoras de TV digital aberta no Brasil, desafios 

importantes que, se não forem levados em consideração, poderão determinar o fim de 

algumas emissoras e redes de televisão no país.  

Para tanto, a pesquisa baseou-se no método bibliográfico. Foi realizado um 

levantamento específico sobre a TV digital, seu atual modelo de negócios e dos 

assuntos que estão diretamente ligados ao tema. Estes vão desde a relação do indivíduo 

com a tecnologia até o entendimento das emissoras de TV aberta como empresas 

privadas, com compromissos financeiros iguais a qualquer outra empresa, sujeita às 

mesmas condições de mercado, ao mesmo panorama econômico, social e político que as 

empresas de comunicação ou não. E, ainda, uma compreensão das transformações no 

hábito de consumo de programas televisivos do espectador, bem como a incorporação 

de um novo conceito de publicidade e propaganda possibilitado pela convergência 

digital.  

O primeiro capítulo do texto analisa a questão das inovações tecnológicas e 

como estas são incorporadas ao ambiente coletivo alterando padrões e costumes, 

algumas vezes de modo radical, outras menos perceptíveis. Nesse aspecto, Vicente 

(2005) e Pinto (2005) trazem uma importante contribuição ao analisarem as relações 

que o indivíduo constrói com a máquina e como a tecnologia hoje produz no ser 

humano o mesmo estado de maravilhamento que o homem tinha ante as coisas da 
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natureza. Mas essa substituição tem um preço, e Castells (1999) mostra-nos que a 

adoção deste novo mundo tecnológico está afetando toda nossa vida, criando uma 

virtualidade real cujo campo simbólico passa a ser mediado por uma máquina. Então 

cabe a pergunta: presenciamos o nascimento de outra forma de comunicação de massa? 

Se não, pelo menos estamos encontrando subsídios para acreditar que mudanças 

importantes nas relações humanas têm sido desencadeadas pela introdução do 

computador e da internet na vida cotidiana, mesmo que isso não esteja gerando uma 

nova forma de comunicação, como acredita Wolton (2007). Ele afirma que a introdução 

de ferramentas e técnicas não muda o estatuto da comunicação. Mas novamente Castells 

(2009) deixa claro que a sociedade em rede está alterando o comportamento da 

audiência em relação às teorias históricas da comunicação e que, nessa nova fase, as 

novas tecnologias estão transformando essa audiência.  Castells denomina-a de 

audiência criativa, capaz de inverter os papéis de emissor e receptor em uma velocidade 

nunca antes vista na história do homem. 

No capítulo II, o texto analisa como esta nova sociedade está afetando a vida 

econômica das empresas de comunicação e como esta nova audiência está se 

relacionando com a TV aberta. Foca-se no modelo de negócios da TV aberta brasileira e 

resgata-se historicamente como este modelo foi adotado, modelo este que permanece 

ainda hoje como principal fonte de renda das emissoras.  

O capítulo III analisa como as políticas de comunicação, traçadas para a 

implantação da TV digital no Brasil, foram uma tentativa de manter o modelo atual, 

restringindo a entrada de novos concorrentes no setor e privilegiando aqueles que já 

detêm outorgas de televisão.  

O quarto capítulo é a parte principal da pesquisa. O texto aborda importantes 

temas que estão se aglutinando e poderão trazer enormes desafios para a viabilidade das 

emissoras abertas de televisão, caso elas não adotem estratégias que permitam um novo 

posicionamento e um novo modelo de negócios que diminua a dependência da 

publicidade do comercial de trinta segundos. O caso da TV aberta nos EUA fornece um 

bom exemplo de que medidas para evitar esses problemas devem ser tomadas com anos 

de antecedência, pois a velocidade de popularização das tecnologias digitais atualmente 

não permite que decisões sejam tomadas em cima da hora, e qualquer mudança 

estrutural de uma grande empresa exige um tempo considerável para acontecer sem 

perdas e/ou prejuízos.  
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No capítulo V, são oferecidas algumas hipóteses para que as emissoras tenham 

subsídios a fim de analisar toda a conjuntura política, econômica e social apresentada no 

texto e como esta conjuntura está transformando o hábito do indivíduo e a forma como a 

mídia é consumida neste início de século. Essas hipóteses não são apontadas como um 

“mapa da mina”, pois decisões empresariais estão ligadas a muitas variáveis pessoais, 

políticas e especialmente econômicas. Também não se pretende que elas façam parte de 

decisões estratégicas com objetivos particulares. Mesmo um plano estratégico bem 

elaborado e calçado em evidências comprovadas pode não ser adotado pelos gestores, 

familiares ou donos das emissoras.  

Dessa forma, o objetivo principal desta pesquisa é identificar quais mudanças na 

sociedade e quais tecnologias estão colocando em risco o modelo de negócios da TV 

digital aberta no Brasil, nascida e desenvolvida dentro de uma sociedade industrial, que 

teve seu apogeu no Brasil entre o final dos anos 60 até meados dos anos 70, conforme 

aponta Mattos (2002). Atuou e foi beneficiada, portanto, conforme os interesses do 

governo militar nos anos da ditadura. No entanto, agora vê seus índices de audiência  

caindo, além de ver chegar, mais próxima de si, outras tecnologias que prometem 

cumprir o mesmo papel e satisfazer as mesmas experiências do espectador no consumo 

de produtos audiovisuais, desafiando o modelo o atual da TV analógica baseado no 

comercial de trinta segundos como principal fonte de receita para as emissoras.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

  

1.1 Uma outra comunicação? 
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 A tecnologia sempre esteve presente na história do homem como propulsora do 

desenvolvimento e, para o bem ou para o mal, de algum modo, impactou a vida do 

indivíduo, alterando padrões, comportamentos e impondo novos valores e costumes. 

Nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, o lapso que existia 

entre a produção de uma nova tecnologia e sua importação vêm diminuindo 

consideravelmente. Na verdade, hoje, ele só existe por conta das barreiras comerciais. 

Essa velocidade na disponibilização dos dispositivos tecnológicos pode impactar 

significativamente o indivíduo ou toda a sociedade, principalmente no caso dos 

computadores. E, muitas vezes, esses impactos não são sequer imaginados por aqueles 

que desenvolvem tais tecnologias, e a consequência de seus inventos só serão 

percebidas tempos depois (VICENTE, 2005).  

 Assim como na Revolução Industrial, cujos efeitos na sociedade foram 

percebidos tempos depois, as consequências daquilo que se convencionou chamar de 

Revolução da Informação ou Era da Informação ainda não podem ser claramente 

pontuadas. Muitos estudos têm sido realizados para tentar compreender as 

transformações pelas quais a sociedade está passando no trabalho, na cultura, nas 

formas de poder, mas certamente esses efeitos somente poderão ser mais bem 

explicados por gerações futuras, assim como somente em nosso tempo é possível 

compreender o impacto da Revolução Industrial no desenvolvimento da sociedade 

ocidental. Ribeiro (1997), afirma que, assim como em processos civilizatórios 

anteriores, a tecnologia da Revolução Industrial expandiu-se em forma de novos 

conhecimentos, afetando e remodelando internamente cada sociedade, tanto aquelas que 

estavam diretamente ligadas à industrialização, quanto as demais que, tardiamente, 

industrializaram-se, alterando estratificação da sociedade e suas estruturas de poder. E, 

o mais importante: a visão de mundo dos indivíduos e seus valores foram redefinidos. 

São essas as mesmas características, apontadas por Castells (2009) quando de sua 

análise sobre as mudanças sociais provocadas pela comunicação em rede, característica 

da Sociedade da Informação, que são lançadas como hipóteses dessa nova conjuntura 

sócio-econômica que está se formando.  

 Os efeitos da Revolução Industrial na sociedade são descritos por Ribeiro 

(1997): aumento da taxa de natalidade, concentração urbana, consolidação da burguesia 

como classe dominante, surgimento dos países capitalistas desenvolvidos econômica e 

militarmente superiores, desigualdades sociais, conflitos nacionais e internacionais, luta 



 

 

17

 

de classes e a chegada dos veículos de comunicação de massa. McLuhan (1996) 

descreve outras características da industrialização: a divisão do trabalho, a 

especialização e o individualismo.  

O trabalho organizado nas fábricas levou o indivíduo industrializado a um 

convívio social característico daquela época, e sua forma de consumir os produtos de 

mídia também mudou. Mas, iniciado o século XXI, as bases que forjaram o indivíduo 

da fase industrial não são as mesmas que forjam o indivíduo pós-revolução industrial, 

pois o emprego já não é o mesmo. O trabalho especializado deu lugar ao desempenho de 

papéis (MCLUHAN; STAINES, 2005): o indivíduo passou a desempenhar várias 

funções em maior ou menor grau. Contudo essa característica não nasceu com a 

internet, mas se evidenciou a partir dela, principalmente no constante fluxo e na 

constante troca de informação. O receptor também passou a ser emissor de mensagens.  

Se o indivíduo já não é o mesmo, é certo que suas formas de ver o mundo e seus 

valores também não o são, permitindo-nos afirmar que o modo como ele irá se 

relacionar com os meios de comunicação - segundo McLuhan (1996), extensões do 

homem - de modo algum será o mesmo do indivíduo forjado na Era Industrial. Mas o 

homem não muda do dia para a noite, e todo processo de mudança gera um estado 

transicional, ou seja, um período em que o velho e o novo convivem gerando conflitos, 

angústias e, em alguns casos, o caos.  

 

Parte desse ciclo de desenvolvimento é a instabilidade transicional 
resultante do surgimento e da queda de tecnologias e de estruturas 
sociais. Essa fase fluída é um terreno transitório de ninguém; o modo 
tradicional de pensar perdeu sua força e está conduzindo ao caos 
social, mas um novo modo de pensar que possa conduzir ao progresso 
social ainda não surgiu no horizonte. (VICENTE, 2005, p. 54).
  

 

 Apesar de estarmos em um novo século, o período transicional que as 

tecnologias digitais estão promovendo em todas as sociedades, direta ou indiretamente 

ligadas a estas, originou-se entre o fim da década de 60 e meados dos anos 70 pela 

conjunção de três fatores, apontados por Castells (1999): a revolução tecnológica da 

informação, a crise econômica do capitalismo e do estatismo - e a consequente 

reestruturação de ambos - e o apogeu dos movimentos sociais.  
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A interação entre esses processos e as reações por eles desencadeadas 
fez surgir uma nova estrutura social dominante, a sociedade em rede; 
uma nova economia, a economia informacional/global; e uma nova 
cultura, a cultura da virtualidade real. (CASTELLS, 1999, p. 411).  

 

 Entretanto, essa nova sociedade não se formaria se a relação do homem com a 

máquina não tivesse sido estabelecida ao longo de sua história. Pinto (2005) corrobora 

essa afirmação ao dizer que “Era Tecnológica” refere-se a toda e qualquer época da 

história do homem em que ele foi capaz de desenvolver ferramentas e projetos com 

vistas a resolver suas contradições com a natureza, e a máquina deve ser compreendida 

dentro da perspectiva da evolução do homem enquanto ser que a constrói.  

A máquina, da mais simples até o mais complexo computador, não pode ser 

entendida apenas como um aparelho executor de tarefas; ela está diretamente ligada ao 

desenvolvimento do próprio homem, e sua capacidade de desenvolvê-la, portanto, não 

pode ser desvinculada de seu criador. Ou seja, qualquer máquina ou dispositivo que 

venha a ser criado pelo homem está diretamente ligado a um contexto histórico, social e 

político e, principalmente, às funções cognitivas do ser humano. Para Pinto (2005) a 

máquina deve ser “interpretada como delegação do conjunto social para a realização de 

um trabalho que beneficia a todo um grupo humano”, e o computador e a internet 

encaixam-se perfeitamente nesta visão, mesmo que o autor não tenha se referido a eles 

diretamente.  

 A essa intrínseca relação entre o homem, a tecnologia e a máquina, Pinto (2005) 

enxerga a substituição de um estado único do ser humano: a capacidade de “maravilhar-

se” diante das coisas naturais, substituída pelas coisas produzidas pelo homem. Tanto 

Platão como Aristóteles, na tentativa de explicarem o surgimento do pensamento 

racional, apresentam como Razão o estado de espanto, de “maravilhar-se” diante do 

espetáculo da natureza.  

 

Pois é absolutamente característico do filósofo este estado de espírito: 
o maravilhar-se; com efeito, a origem da filosofia não foi outra senão 
esta, e quem diz que Íris (a filosofia) é filha de Taumante (a 
maravilha) estabeleceu corretamente a genealogia. (PINTO, 2005 
apud TEETETO, 155 d). 
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 Pinto (2005) afirma que nessa lógica, os outros animais não contemplam a 

natureza com espanto e maravilhamento; esta é uma ação exclusiva do ser humano e 

que, a partir dela, promove nosso processo civilizatório. Ainda citando Pinto, (2005), 

com o passar do tempo e o desenvolvimento de máquinas e ferramentas cada vez mais 

complexas, o homem passou a se distanciar das coisas da natureza e passou a 

maravilhar-se diante de suas próprias obras, ou seja, o estado de consciência é o mesmo, 

mas o conteúdo não. A mecanização gerada pela Era Industrial e o consequente 

distanciamento do homem das coisas naturais impulsionaram-no para a corrida 

tecnológica que fora experimentada a partir do século XVIII na busca constante do 

estado de maravilhamento. Essa busca constante gera dois comportamentos próprios de 

nossos dias. Primeiro, Pinto (2005) observa que o que nos causa espanto atualmente é o 

conjunto de objetos (dispositivos) e procedimentos artificiais que nos cercam e não mais 

o maravilhamento com as coisas (obras) da natureza. Segundo, é que a profusão de 

objetos é tão grande que a manutenção desse estado de espanto (maravilhamento) se dá 

na constante substituição dos objetos, das máquinas, dos engenhos e fatos novos, 

levando assim a uma profusão de novos dispositivos tecnológicos em espaço de tempo 

cada vez menor.  

 

O desenvolvimento acelerado das forças produtivas impõe, a título de 
conseqüência, não apenas o desgaste da admiração motivada por um 
engenho ou um feito definido, rapidamente tornados caducos, 
insensibilizantes, por efeito de que se pode chamar a queda da 
naturalidade, mais o encurtamento do prazo durante o qual uma 
realização técnica, por mais engenhosa e repleta de saber que seja, 
permanece capaz de suscitar pasmo e maravilhamento. (PINTO, 2005, 
p. 38).    

 

 O autor cita como exemplo a primeira descida do homem à Lua: apenas quatro 

meses após, contava com uma magistral indiferença por boa parte da população 

americana, visto que as outras viagens não mais geravam interesses. Em nosso caso, é 

impossível não fazer essa relação ao que ocorre com as novas tecnologias de 

distribuição de conteúdo audiovisual, pois a TV digital ainda não se popularizou, e já 

somos desafiados a alcançar as tecnologias de IPTV e transmissão e recepção de 

conteúdo em 3D. Esse encurtamento no prazo do surgimento das realizações técnicas 

fez surgir máquinas e dispositivos cada vez mais complexos, libertando o homem das 

atividades físicas, colocando a máquina para trabalhar por nós. “O principal proveito 
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tirado dessa desobrigação será dispor de maior soma de conhecimentos e, portanto, de 

novas e mais numerosas vias de relação com o mundo.” (PINTO, 2005, p. 81). 

McLuhan também ressalta esta característica provocada pela retirada gradual da força 

de trabalho da área industrial pela maquinização: “os padrões de trabalho em equipe 

atomizados e desumanizados da era mecânica estão se dissolvendo [...] a educação 

superior é agora uma necessidade dos mais simples processos de produções e 

planejamento.” (McLUHAN; STINES, 2005, p. 57). 

Castells (1999) afirma que a chamada Revolução da Informação não começou 

com o satélite e com a internet, mas foi expandida por essas tecnologias, alcançando 

dimensão global. Contudo as alterações no indivíduo e na sociedade são anteriores a 

elas. A internet e a comunicação em rede somente permitiram que a velocidade das 

transformações fosse ainda maior e se tornaram um terreno fértil para que as duas 

principais características dessa Nova Era proliferassem e impactassem ainda mais a 

sociedade: a flexibilidade e o envolvimento.  

 

Empresas, regiões, países, unidades econômicas de todas as espécies 
preparam suas relações de produção para maximizar a inovação e a 
flexibilidade. A tecnologia da informação e a capacidade cultural de 
utilizá-la são fundamentais no desempenho da nova função da 
produção. (CASTELLS, 1999, p. 414) 

  

Quanto ao envolvimento sensório do indivíduo, McLuhan afirma:  

 

A era eletrônica está abolindo a forma de trabalho chamada emprego e 
restaurando a forma não-especializada e altamente envolvente da 
dedicação humana chamada de desempenho de papéis. Dir-se-ia que 
estamos passando da era da especialização para a era do envolvimento 
abrangente. (McLUHAN; STAINES, 2005, p. 81-82). 
 

Assim, como a sociedade veio se alterando a partir do desenvolvimento 

tecnológico e se estruturando em algo novo e distinto da sociedade industrial, baseada 

em uma nova forma de trabalho, a comunicação também teve um percurso histórico 

evidentemente ligado a esse contexto social e político que, atualmente, é caracterizado 
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pela comunicação em rede, mas que anteriormente era explicado por teorias, como a 

Teoria Hipodérmica5, e hipóteses, como a Hipótese do Agendamento.6 

A comunicação em rede propiciada pela internet está alterando a forma de 

comunicação entre os indivíduos e a relação entre a comunicação e o poder, pois, a 

partir dela, a lógica que normatiza e regula os aspectos comunicacionais passam a ser a 

lógica das redes e não mais a lógica de uma comunicação que foi projetada para se 

comunicar com uma massa indistinta de indivíduos ou classificada em características 

sociais semelhantes e demográficas. Em seu recente livro, Castells (2009) analisa a 

lógica e o funcionamento das redes na internet, afirmando que a comunicação em rede 

re-configura todas as formas de poder, estabelecendo novas relações e uma nova 

estrutura social. Na comunicação em rede, esta adquire outras características, distintas 

daquelas encontradas na comunicação praticada na sociedade industrial. 

 

Na vida social, as redes são estruturas de comunicação. [...] Ou 
seja, as redes processam ode fluxo. Os fluxos são fluxos de 
informação entre os nós que circulam através dos canais que 
ligam os nós. Uma rede é definida pelo programa atribui os 
objectivos e regras de funcionamento da própria Rede. O 
programa consiste em códigos que incluirá uma avaliação de 
desempenho e critérios para determinar o sucesso ou o fracasso. 
(CASTELLS, 2009, p. 45, tradução nossa).7 

 

Ou seja, a flexibilidade, a capacidade de introduzir novos atores e novos 

conteúdos, a possibilidade de excluir conexões que não geram mais interesse e, 

principalmente, a capacidade de se auto-configurarem dão à comunicação em rede a 
                                                 
5 A Teoria Hipodérmica: Segundo Wolf (2003, p. 5), a Teoria Hipodérmica é uma abordagem da mídia, 
mas indiferente à diversidade entre os vários meios. Cita que o principal componente desta abordagem é o 
fato explícito de se construir uma teoria aplicada à sociedade de massa. O principal foco da teoria 
Hipodérmica é o estudo da propaganda e o efeito que ela provoca nos indivíduos. 
6 Hipótese do Agendamento: Wolf (2003, p. 143) destaca a diferente abordagem da hipótese do 
Agendamento em relação à teoria Hipodérmica. A hipótese do Agenda-Setting não sustenta que a mídia 
tenta persuadir, como o faz a teoria Hipodérmica. Mas, ao apresentar ao público a realidade cotidiana, o 
público tende a ter uma opinião formada sobre estes fatos a partir da interpretação que a mídia dá a estes 
fatos. A mídia então, não diz as pessoas como pensar, mas, sim sobre o que pensar.   
7 Texto no original: En la vida social, las redes son estructuras comunicativas. [...] Es decir, las redes 
procesan flujos. Los flujos son corrientes de información entre nodos que circulan por los canales que 
conectan los nodos. Una red está definida por El programa que asigna los objetivos y las reglas de 
funcionamiento de la propia rede. El programa está compuesto por códigos que incluyen una valoración 
del funcionamiento y unos criterios para determinar El éxito o el fracaso. 
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oportunidade de os indivíduos se inter-relacionarem numa escala de velocidade nunca 

antes experimentada pelo homem. Castells (2009) atribui a essa nova forma histórica de 

comunicação o conceito de auto-comunicação de massa.   

É comunicação de massa porque poderia potencialmente atingir uma 
audiência global, como quando se alcança em um vídeo do YouTube, 
um blog com links de RSS para uma série de sites ou mensagem para 
uma lista enorme de endereços de e-mail. Ao mesmo tempo, uma 
auto-comunicação, pois ele gera a mensagem, define os possíveis 
receptores e seleciona mensagens específicas ou conteúdo da web e 
quais redes poderão acessá-las. As três formas de comunicação 
(interpessoal, comunicação de massa e auto-comunicação de massa) 
coexistem e interagem, e não se substituem, mas complementam-se 
mutuamente. (CASTELLS, 2009, p. 88, tradução nossa).8 

 

Assim, as estratégias de produção, comercialização, distribuição de conteúdo e 

engajamento da audiência que vigoravam para a comunicação de massa da Era 

Industrial não encontram espaço na comunicação em rede. O grande desafio dos 

veículos de comunicação hoje é: enquanto durar esse estado transicional, continuar 

sendo um veículo estruturado dentro dos paradigmas da Era Industrial e ao mesmo 

tempo, atender a uma demanda crescente de produtos segmentados para um público que 

não consome televisão da mesma forma que 20 anos atrás e que ainda pertence à massa 

consumidora e receptora de mensagens publicitárias, mas que ao mesmo tempo se inter-

relaciona e consome produtos comunicacionais por meio das redes sociais e pelas novas 

plataformas de distribuição de conteúdo altamente personalizantes e individualizantes. 

Como deixar de ser um veículo de comunicação de massa para se tornar um veículo de 

comunicação de variados grupos (nichos) que formam esta nova massa social? Aliás, 

isto é possível na TV aberta? 

O conceito de rede não pode ser aplicado somente à internet, pois ela é uma rede 

maior, com conexões em todas as outras redes de comunicação. Mas as características 

peculiares da comunicação em rede na internet apontadas por Castells (2009) 

                                                 
8 Texto no original: Es comunicación de massa porque potencialmente pude llegar a una audiencia global, 
como cuando se cuelga un vídeo em YouTube, un blog con enlaces RSS a una serie de webs o un mensaje 
a una lista enorme de direcciones de correo electrónico. Al mismo tiempo, es autocomunicación porque 
uno mismo genera el mensaje, define los posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o los 
contenidos de la web y de las redes de comunicación electrónica que quiere recuperar. Las tres formas de 
comunicación (interpessoal, comunicación de masas y autocomunicación de masas) coexisten, interactúan 
y, más que sustituirse, se complementan entre sí. 
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sobressaem a todas as outras e sugerem que uma rede pode ser “desconectada” caso não 

crie fluxos interessantes para os integrantes de determinados nichos. Ou seja, os 

veículos de mídia tradicionais nasceram para atender à demanda da Era Industrial, não 

por acaso foram denominados de veículos de comunicação de massa. Os excedentes 

produzidos nas fábricas encontraram na publicidade e propaganda uma forma muito 

eficaz de chegar ao público consumidor, e a indústria midiática se estruturou dentro 

desse modelo de negócios com vistas a atingir o público com mensagens publicitárias, 

alcançando um número cada vez maior de (tele)espectadores, leitores, ou ouvintes. 

Entretanto, na comunicação em rede (onde a massa é fragmentada cada vez mais em 

grupos e subgrupos menores), caso os produtores de conteúdo não mais satisfaçam 

àqueles que consomem a mídia tradicional e que estão interconectados na rede ao 

mesmo tempo, esses veículos podem ser excluídos de suas relações e, 

consequentemente, apresentarem perda significativa de audiência e receita, pois é 

possível que a audiência migre para a nova plataforma que lhe proporcione as mesmas 

ou melhores experiências cognitivas.  

A comunicação em rede está se transformando em um sistema capaz de 

configurar novas conexões, alterando profundamente as relações de poder em nosso 

tempo. Essas transformações se dão nas relações entre o Estado e o poder, na era global, 

nas novas formas de trabalho (econômicas) e na sociedade em escala global e local. As 

redes são um conjunto de nós interconectados, e a vida social das redes são estruturas 

comunicativas, pois “as redes de comunicação são as pontas de contato criadas pelo 

fluxo de mensagens entre diferentes comunicadores ao mesmo tempo e no mesmo 

espaço (MONGE; CONTRACTOR, Apud CASTELLS, 2009, p. 45, tradução nossa).9 

Essa talvez seja a característica mais importante da comunicação em rede, que se difere 

completamente do modo como a comunicação de massa era entendida no passado.  

“Período de invenção dos sistemas técnicos básicos da Revolução Industrial e do 

princípio do livre comércio, o século XIX viu nascer noções fundadoras de uma visão 

da comunicação como fator de integração das sociedades humanas.” (MATTELART, 

2002, p. 13). A noção de comunicação englobou, no final do século XIX, a gestão das 

multidões humanas. Com o alvorecer da Revolução Industrial, os sistemas de 

                                                 
9 Texto no original: las redes de comunicación son las pautas de contacto creadas por el flujo de mensajes 
entre distintos comunicadores en el tiempo y en el espacio 
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comunicação cresceram na mesma proporção que o comércio. A comunicação passou a 

contribuir para a organização do trabalho coletivo no interior das fábricas e na 

estruturação dos espaços econômicos e da estruturação da sociedade. Essa estreira 

ligaçao entre a comunicação e a organização coletiva do trabalho permitiu a elaboração 

de uma teoria clássica, que aborda a sociedade como um organismo orgânico, gerada 

“por e como uma indústira.” (MATELLART, 2002, p. 16). A “Divisão do Trabalho” 

(Adam Smith, 1723-1790) permitiu estudar o desenvolvimento da sociedade 

correlacionando-o com o desenvolvimento da mídia, que passou a ter fundamental 

importância na gestão dessa massa heterogênea de indivíduos residentes nas grandes 

cidades industriais. Nesse contexto, a comunicação possui um lógica funcionalista, 

mero instrumento de controle.   

 

A propaganda constitui o único meio de suscitar a adesão 
das massas, além disso é mais econômica que a violência, a 
corrupão e outras técnicas de governos desse gênero  [...] A 
audiência é visada como algo amorfo que obedece 
cegamente ao esquema estímulo-resposta. (MATTELART, 
2002, pág. 37). 

 

Historicamente, a análise dos meios de comunicação dentro dessa ótica 

instrumental coincide com os períodos entre as duas guerras mundiais e após a Segunda 

Grande Gurrra. Mattelart (2002) afirma que essa visão instrumental e funcionalista da 

mídia ia ao encontro das teorias psicológicas em voga à época: a psicologia das massas 

de Le Bon; o behavorismo, de John B. Watson; o condicianamento psicológico, de 

Pavlov, dentre outras. A novidade do próprio fenômeno da comunicação de massa e as 

trágicas experiências totalitárias no período dos conflitos na Europa, com maior 

evidência na Alemanha e Itália, propiciaram a elaboração da teoria Hipodérmica, que 

tentava responder uma questão que até hoje gera muita polêmica: que efeito tem a mídia 

em uma sociedade de massa? A propaganda é tratada como elemento principal da teoria, 

fortemente ligada à psicologia behaviorista (comportamental). Com isso, a Teoria 

Hipodérmica recebeu também o nome de Teoria da Bala-Doce, pois sustentava a 

existência de uma conexão direta entre a exposição às mensagens e o comportamento, 

entre o estímulo e a resposta do indivíduo. Se uma pessoa podia ser atingida pela 

propaganda, poderia ser controlada, manipulada e induzida a agir. 
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“Quem diz o quê, por qual canal e com que efeito? [...] Lasswel, 1948, dota a 

sociologia funcionalista da mídia de um quadro conceitual” (MATTELART, 2002, p. 

40) que até então mesclava uma série de estudos apresentados isoladamente e marcou 

profundamente a pesquisa sobre a comunicação e seus efeitos na sociedade a partir de 

então. O modo de se pensar o papel da comunicação de massa do ponto de vista da 

Teoria Hipodérmica entendia a massa como um único grupo social, formado por 

indivíduos com baixíssimos níveis de interação, de modo que esta não chegava a 

produzir influência significativa no grupo, visto que todos recebiam a mesma 

informação. Toda e qualquer mensagem era aceita sem se levar em conta o contexto 

comunicacional e as relações interpessoais, talvez pelo alto grau de individualização 

provocado pela excessiva jornada de trabalho nas indústrias, pelo baixo nível de 

alfabetismo e pelas pouquíssimas instituições organizadas.  

Mas essa não é a realidade hoje, afinal os fluxos de informação e mensagens são 

processados e dispersados pelas interconexões da rede numa velocidade incrível.  

 

Nas redes sociais e organizacionais os atores sociais 
promovem seus valores e interesses interagindo com outros 
atores sociais, que são a fonte de criação e de programação 
das redes. No entanto, uma vez estabelecidas e planejadas, 
as redes seguem as instruções incluídas no seu sistema 
operativo e podem se autocofigurarem dentro dos 
parâmetros objetivos e procedimentos que haviam sido 
atribuídos anteriormente. (CASTELLS, 2009, pág. 45, 
tradução nossa).10 
 
 

Ou seja, as redes estão em pleno processo de interação e são plenamente capazes 

de se configurarem, de se auto-programarem e, no aspecto mais importante, desconectar 

um nó dessa rede, caso ele fuja às regras pré-estabelecidas, Mesmo tendo-se consciência 

de que havia interações pessoais entre os componentes da massa na Era Industrial, elas 

eram mais restritas e mais lentas do que as possibilidades atuais. Vilches (2003), 

também reconhece essa característica presente na comunicação em rede via 

computadores e a incapacidade das grandes mídias tradicionais em atender a essa nova 

                                                 
10Texto no original: En las redes sociales y organizativas los actores sociales, promoviendo sus valores e 
intereses e interactuando con otros actores sociales, están en el origen de la creación y programación de 
las redes. Sin embargo, una vez establecidas y programadas, las redes siguen las instrucciones inscritas en 
su sistema operativo y pueden autoconfigurarse dentro de los parámetros de los objetivos y 
procedimientos que se le hayan asignado. 
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realidade, pois, ele afirma que a mídia tradicional sempre foi grandes centrais de 

produção e difusão estáveis de mensagens para grandes grupos, com uma grande infra-

estrutura física que impedia uma comunicação mais segmentada. “Entretanto, as 

audiências foram-se convertendo em grandes massas migratórias: hoje de um canal para 

outro; amanhã, de uma rede para outra.” (VILCHES, 2003. p. 41). As emissoras de 

televisão em todo o mundo perceberam essa mudança, não só as emissoras abertas, mas 

também as por cabos. Alterações foram realizadas nessas plataformas e em suas 

estruturas de programação na tentativa de se recuperarem os índices de audiência que, 

aos poucos, foram sendo perdidos.  

A partir de 1977, quando as emissoras de televisão aberta nos EUA começaram 

a sentir a queda na audiência (DIZARD,  2000), ocorreram mudanças importantes na 

programação. Estruturas dos programas com o mesmo número de blocos e comerciais 

exibidos no mesmo horário em emissoras concorrentes, merchandising em programas 

ao vivo, ou não, foram algumas ações das emissoras na tentativa de minimizarem a 

perda de anunciantes nos intervalos comerciais. Também houve mudanças na 

programação, na linguagem e nos formatos dos programas, que buscavam se adequar à 

nova realidade. Os Realities Shows não são uma novidade na atual TV mundial; alguns 

programas nos EUA, como COPS (1989) e Real Word, da MTV (1989), fizeram 

sucesso na TV americana, mas foi a partir do ano 2000 que esse formato de programa se 

multiplicou e atingiu todo o globo. Big Brother, Suvivor e, American Idol são alguns 

exemplos de programas que ganharam franquia em todos os continentes.  

Jenkins (2008) traz uma importante análise sobre os programas de Realities 

shows em uma época onde o valor dos comerciais de trinta segundos está decrescendo 

sistematicamente nas emissoras abertas privadas em todo planeta. Esse tipo de programa 

está sendo usado para criar o que o autor denomina de uma economia afetiva que 

“incentiva as empresas a transformar as marcas naquilo que uma pessoa do meio da 

indústria chama de lovemarks e a tornar imprecisa a fronteira entre conteúdos de 

entretenimento e mensagens publicitárias.” (JENKINS, 2008, p. 46). Lovermarks são 

aqueles que amam a marca, tornam-se fiéis ou, no caso de um programa de televisão, 

fãs. O sucesso dos realities shows está intrinsecamente ligado à comunicação em rede e 

à interação das redes sociais, pois o programa não é sucesso apenas na televisão, mas 

também fora dela. Programas como Suvivor geraram uma infinidade de comunidades na 

internet. Nelas, tudo era discutido, divulgado e retransmitido. Esses fãs dispersos pela 
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rede amam a marca (no caso o programa), e Suvivor tornou-se o primeiro caso de 

sucesso em que a mídia tradicional e mídia digital convergiram na comercialização de 

um produto. Essa convergência só foi possível devido à internet e ao perfil do novo 

consumidor de mídia: autônomo, colaborativo e veloz, tanto no consumo, quanto na 

produção de mensagens. Jenkins (2008) afirma que isso não é mera suposição; antes, é 

um fato possível de ser verificado, igualmente quando a “substituição de espectadores 

rurais por espectadores urbanos transformou o conteúdo da televisão nos anos 1960.” 

(JENKINS 2008, p. 95). 

No Brasil, esse cenário é ainda mais grave, pois a penetração do acesso à 

internet via banda larga e da televisão por cabos ainda é pequena, mas o crescimento 

constante dessa penetração terá como conseqüência uma divisão muito clara entre as 

classes econômicas no consumo dos programas televisivos. Assim o desafio está 

lançado para uma mídia generalista como a TV aberta, obrigada a produzir programas 

para públicos muito distintos. De um lado, uma camada menos ativa economicamente, 

ainda longe da comunicação em rede e, portando, afastada da lógica e das características 

dessa nova estrutura comunicacional que vem se formando em nosso meio. De outro, 

um público imerso nas tecnologias digitais com dispositivos móveis, aparelhos com alta 

definição de imagens, colaborativos e com padrão de consumo mais elevado. Quanto 

mais pessoas forem passando de um lado para o outro nessa equação, mais difícil será 

para as emissoras de TV aberta se manterem economicamente viáveis.  

 

1.2 A comunicação na rede internet 

 

No auge dos processos comunicacionais dos veículos de mídia, estruturados 

dentro da Era Industrial, os estudos sobre os efeitos dos meios de comunicação na 

sociedade fizeram surgir, nos anos 70, uma investigação que levantava uma nova 

hipótese para a compreensão do grau de influência dos veículos de comunicação nos 

indivíduos: a hipótese do Agendamento ou Agenda-setting.11 Essa linha de pesquisa 

propõe o entendimento da influência da mídia baseada na “hipótese segundo a qual a 

                                                 
11Wolf (2003) trata por hipótese a idéia do agendamento, pois esta linha não foi completamente 
estruturada a ponto de ser classificada como uma teoria fechada para análise da comunicação.  
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mídia, pela seleção, disposição e incidência de suas notícias, determina os temas sobre 

os quais o público falará e discutirá." (WOLF, 2003, p. 169). Em estudo realizado em 

1979, Wolf (2003) relata que a hipótese do agenda-setting, em consequência da ação 

dos meios de informação, evidencia ou negligencia elementos específicos dos cenários 

públicos, e as pessoas têm a tendência para incluir ou excluir dos seus próprios 

conhecimentos aquilo que a mídia inclui ou exclui do seu próprio conteúdo. A mídia é 

apresentada como agente modificador da realidade social, apontando para o público 

receptor sobre o que se deve informar e como se posicionar frente aos fatos noticiados. 

Isso mesmo que a imprensa, na maior parte das vezes, possa não ser bem sucedida ao 

indicar às pessoas como pensar é espantosamente eficaz, ao dizer aos seus leitores sobre 

o que pensar. Todos esses estudos já identificavam a coincidência dos temas da mídia e 

dos temas das conversas interpessoais, mas não eram conceituados como agenda-

setting. Muito antes de se ter o conceito do agendamento, a imprensa já exercia seu 

papel de estruturadora de percepções e cognições a respeito dos acontecimentos da 

realidade social.  

Gomes (2004) apresenta outro estudo contemporâneo na mesma linha da 

hipótese do agendamento, apresentado por Elisabeth Noelle-Neumann, também em 

1972. A hipótese da Espiral do Silêncio, defendida por Noelle-Neumann, afirma que, se 

uma opinião é entendida como pertencente a uma maioria, as demais pessoas tendem a 

aceitá-la também como sua por medo de rejeição social e acabam por mudar sua opinião 

seguindo essa maioria. Críticas à parte, o ponto relevante na idéia da Espiral do Silêncio 

e a hipótese do Agendamento é que essas duas linhas assumem que, em algum nível, há 

uma interação entre os indivíduos, e a relação entre eles promove a adesão ou não das 

mensagens divulgadas pelos veículos de comunicação, o que a Teoria Hipodérmica não 

previa.  

Hoje a internet deu voz a muitos, reescrevendo o conceito de emissor e receptor 

de mensagens, sendo possível caracterizá-la como um veículo de muitos para muitos 

(JOHNSON, 2001): os indivíduos conectados podem ser, ao mesmo tempo, emissores e 

receptores. Nela existe uma grande diversidade de mensagens, bem diferente dos 

modelos até então existentes: um-um, que permite uma comunicação ponto a ponto, 

como telefones e cartas, e um-muitos, característica dos veículos de comunicação de 

massa, como a televisão aberta. A internet minimiza a espiral e seus efeitos na opinião 

pública, pois o tempo necessário para que a espiral se desenvolva e atinja cada vez mais 
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pessoas ou grupos é afetado pela contra-informação disponibilizada na rede, não só 

contra os veículos de comunicação tradicionais, mas com notícias veiculadas na/e pela 

própria Web. Um fato noticiado por um telejornal qualquer dispara na internet inúmeras 

reações e a notícia inicial já foi discutida e repercutida de várias outras formas, 

impedindo, assim, o crescimento da espiral. Se anteriormente a mídia pautava a massa 

sobre os assuntos e o enfoque acerca dos fatos noticiosos, nesse novo processo de 

comunicação, as redes se converteram em uma forma de organização dessa informação 

e contra-informação. Esse processo atinge mesmo aqueles que não estão diretamente 

ligados à rede através de uma eficiente produção, divulgação e troca de mensagens, 

principalmente devido a três traços fundamentais da comunicação em rede: a 

flexibilidade das redes, sua adaptabilidade e capacidade de sobrevivência.  

 

Flexibilidade: as redes podem ser reconfiguradas em resposta a 
mudanças no ambiente, mantendo a sua meta, mesmo que seus 
componentes variam [...]. Adaptabilidade: pode ampliar e reduzir o 
seu tamanho, com poucas alterações [...]. Capacidade de 
Sobrevivência: pois não possuem um centro e são capazes de operar 
dentro de uma ampla gama de configurações, as redes podem resistir a 
ataques a seus nós e a seus códigos. (CASTELLS, 2009, p. 49).12 

 

 Como lembra o estudioso espanhol, é certo que nem todas as pessoas estão 

conectadas. Na verdade, a maioria não está, mas de alguma forma são afetadas pelos 

processos desencadeados pelas redes globais. Um choque está ocorrendo entre o modelo 

tradicional de produção e consumo de informação e o novo modelo, que conta com uma 

participação muito maior dos relacionamentos interpessoais, agora não mais restritos ao 

mundo físico, sendo ainda maior no mundo virtual, o que traz a urgência em identificar 

se essa nova forma de comunicação é realmente algo novo ou não.  

Em seu livro, Internet, e depois?, Wolton (2007) propõe exatamente pensar a 

internet dentro de uma nova teoria da comunicação, partindo da dualidade fundamental 

da comunicação “que hesita sempre entre um sentido normativo (da ordem ideal) e um 
                                                 
12Texto no original: Flexibilidad: las redes pueden reconfigurarse en función de los cambios en el 
entorno, manteniendo su objetivo aunque varíen sus componentes [...]. Adaptabilidad: pueden expandir e 
reducir su tamaño con pocas alteraciones [...]. Capacidad de supervivencia: al no poseer un centro y ser 
capaces de actuar dentro de una amplia gama de configuraciones, las redes pueden resistir ataques a sus 
nodos y a sus códigos. 
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sentido funcional (da ordem da necessidade).” (WOLTON, 2007, p. 10). Três hipóteses 

norteiam o entendimento dessa nova teoria da comunicação:  

 

Supõe seres livres para os quais a liberdade de informação e 
de comunicação está no cerne de todas as relações sociais e 
políticas. Ela deve administrar, constantemente, no seio de 
nossa sociedade individualista de massa, os dois sentidos 
contraditórios provenientes de duas heranças políticas dos 
séculos XVIII e XIX, a liberdade individual e a igualdade de 
todos. Por fim, a comunicação é a condição para a 
democracia de massa. (WOLTON, 2007, p. 10). 

 

Essa não é uma tarefa fácil. Na visão do autor, existem dois desafios teóricos 

importantes: restabelecer a ligação entre teoria de comunicação e teoria da sociedade no 

que diz respeito ao receptor e reavaliar as problemáticas das massas e da maioria. A 

preocupação principal do pesquisador francês é entender se as tecnologias da 

informação estão alterando o estatuto de comunicação estabelecido. Para ele, “a técnica 

não é o suficiente para mudar a comunicação na sociedade.” (WOLTON, 2007, pág. 

34). E ainda afirma: “do ponto de vista de uma teoria da comunicação, isto é, da ligação entre 

a técnica, modelo cultural e projeto social, a questão então é a seguinte: existe uma real ruptura 

entre as mídias de massa e a internet? (WOLTON, 2007, p. 15).  

Para ele, não há nenhum progresso na passagem das mídias de massa para as 

novas tecnologias. Ao tratar mais especificadamente da televisão, Wolton (2007) 

acredita que ela não está atrasada em relação à internet, que não há modernidade na 

multimídia e não pode haver oposição entre a televisão (mídia relativa à massa) e as 

novas tecnologias (mídias relativas ao indivíduo). Dessa maneira, Wolton (2007) 

acredita que o modo e a forma de se comunicar não estão sendo alterados, mesmo frente 

às novas tecnologias. O que está ocorrendo é apenas uma proliferação de técnicas no ato 

comunicacional, perigosamente nos fazendo esquecer que elas estão ligadas à 

comunicação que vem se desenvolvendo na história do homem desde a antiguidade. O 

pesquisador francês não consegue aceitar a idéia de uma democracia de massa sem uma 

comunicação pública em grande escala e generalista. Entretanto, isso não quer dizer 

necessariamente que uma comunicação em larga escala deva ser proporcionada somente 

por redes de televisão aberta comerciais. Outras modalidades de TVs segmentadas têm 
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taxa de penetração, em alguns países, maior do que a TV aberta. Nos EUA, o cabo está 

em 90% das residências (ou mais)13; na Europa, a TV pública possui forte presença, 

como na Inglaterra. Nos demais países europeus, a IPTV é a modalidade com maior 

índice de penetração.14  

A visão de que a comunicação não está mudando devido ao aparelhamento 

tecnológico que os indivíduos estão experimentando é uma ação comum ao ser humano. 

McLuhan (1996) afirma que, a cada surgimento de uma nova tecnologia, olhávamos 

para o meio antigo e descobríamos outras características que até então não tínhamos 

observado. Como regra geral, tentamos condicionar o novo meio às experiências e ao 

modo de produção do meio que ele sucede. Assim, a TV conectada, IPTV, TV digital e 

quaisquer outras modalidades que distribuem conteúdo audiovisual têm sido moldadas 

nos padrões da TV analógica, pois é esse meio que é base para todas estas novas 

tecnologias.  

 

Esse hábito de olhar para trás acreditando estar olhando para o 
presente é um velho hábito humano [...]. Por exemplo, no 
Renascimento a imagem que se via muito vividamente no espelho 
retrovisor era uma imagem medieval. O que a Idade Média via no seu 
espelho retrovisor, o que se pensava, era o presente, era a Roma 
Antiga. O que o século XIX industrial via no espelho retrovisor era o 
Renascimento. E o que nós vemos no espelho retrovisor é o século 
XIX. (McLUHAN; STAINES, 2005, p. 175). 

 

A TV analógica atendia as necessidades da Era Industrial. As novas plataformas 

de distribuição de conteúdo audiovisual “olham” para o espelho e o que acreditam ver é 

a mesma audiência, com os mesmos hábitos de consumo, e procuram copiar a mesma 

estrutura de produção da TV antiga. Acreditam que o modo como a audiência se 

relaciona com o novo meio é a mesma do meio antigo, o que é pior.  

O processo de implantação da TV digital está sendo conduzido para que o 

modelo de negócios da TV analógica sofra pouca ou nenhuma alteração na nova 

                                                 
13Informação verbal apresentada no Congresso da Sociedade de Engenharia de Televisão – SET, no 
Painel Convergência e Divergência. São Paulo, 2010.  
14Informação disponível em: < http://blog.itvproducoesinterativas.com.br/2010/07/28/tv-conectada-
substitui-interatividade-na-europa/>. Acesso em: 07 set. 2010, 17:51. 



 

 

32

 

plataforma.  Seguindo a lógica de McLuhan (2005), o que os gestores das emissoras de 

televisão aberta brasileira enxergam em seus espelhos retrovisores é o século XX, pois, 

nos anos 70 e 90, as emissoras obtiveram seus melhores índices de audiência 

(MATTOS, 2002). Olham para aquele modelo que foi sucesso àquela época e tentam 

manter as mesmas fórmulas e estratégias de engajamento da audiência na TV digital. 

Contudo, desde o ano 2000, esses índices vêm caindo, com um agravamento a partir de 

2005, conforme demonstra tabela abaixo,15 dando claros sinais de que, independente da 

televisão ser analógica ou digital, o modelo de negócios está sendo afetado pelas 

transformações sociais e não apenas pela concorrência entre a TV e a internet.  

 

Tabela 1 – Audiência dos games e da TV paga no Brasil – Horário das 18h às 0h. 
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2005 35,5 10,2 6 4,1 2,9 1,7 1,6
2006 35,5 7,8 7,4 4,5 3 1,5 2,2
2007 31,1 6,9 8,9 4,6 3,1 1,7 2,9
2008 29,2 7,4 10,4 4,5 3,1 1,9 3,4
2009 29,7 6,3 9,5 5 3,4 2,1 3,6

Globo SBT Record UHF/TV Paga Band RedeTV Outros

 

Fonte: UOL Notícias  – Folha.com 11/05/2010. 

 

Com o advento da comunicação em rede, uma nova estrutura comunicacional 

está sendo criada, alterando o perfil da comunicação de massa em países onde a 

tecnologia da informação tem grande penetrabilidade, gerando uma nova cultura 

descrita por Castells (2003). O autor apresenta as características dessa nova cultura, 
                                                 
15Informação disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2010/05/11/ibope-da-tv-
paga-dvd-e-game-ja-supera-band-e-rede-tv.jhtm>. Acesso em: 06 dez 2010, 02:24. 
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estratificada em quatro camadas: tecnomeritocrática, a cultura hacker, a cultura 

comunitária virtual e a cultura empresarial. O fundamental dessa nova cultura é a sua 

contribuição para construção de uma ideologia da liberdade, tão presente na internet 

(CASTELLS, 2003, p. 34) e que está impactando a forma como as pessoas querem 

consumir programas de TV, além da TV aberta. A possibilidade de ver vídeos 

“anytime”16 e “anywhere”17 é vista como uma forma de se fugir da verticalidade e 

rigidez da grade de programação das emissoras. Essa é a característica principal da 

demanda crescente da Era da Informação.  

A característica tecnomeritocrática é apontada por Castells (2003) como a 

cultura que crê no desenvolvimento tecnológico como um elemento decisivo no 

crescimento e progresso do indivíduo, também explicada por Pinto (2005) pelo estado 

de “maravilhamento”, analisado anteriormente. A cultura Harcker está diretamente 

ligada à sociedade informacional, sendo importante dizer que Castells (2003) foge do 

arquétipo dos hackers apresentados pela televisão e pela indústria cinematográfica, 

diferenciando-os dos contraventores que planejam roubos cibernéticos quebrando 

códigos e acessando sites e sistemas para práticas ilegais. Estes são denominados 

crakers. Seguindo a ideologia da liberdade proporcionada pela cultura da internet, os 

Hackers são aqueles que, autonomamente, trabalham de forma colaborativa e livre nas 

comunidades virtuais que vêm se expandido continuamente desde a criação da internet. 

Programas, antes restritos a assinantes, estão livres na internet pouco tempo depois de 

apresentados nos canais pagos. Na rede, verdadeiras comunidades, ilegalmente, gravam 

e legendam esses programas do dia para a noite, fazendo com que muitos deixem de 

assistir a programação televisiva.  

Antes restrita a militares e acadêmicos e atualmente partilhados por milhares, a 

internet permite a interação em uma velocidade nunca antes experimentada, 

possibilitando a troca de mensagens e conteúdo entre as pessoas impactando a cultura 

empresarial alterando a gestão das empresas; o emprego e a economia. A própria 

internet se desenvolveu de forma tão rápida porque se formou através do 

compartilhamento de informações e criações conjuntas, abertas e gratuitas. Empresários 

investiram em tecnologia para que a rede chegasse cada vez a mais pessoas. O 

                                                 
16Do inglês: anytime – qualquer hora 
17Do inglês: anywhere – qualquer lugar 
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desenvolvimento foi tão avassalador, se comparado a outras inovações do passado, que 

acabou por gerar uma bolha especulativa que se rompeu em 2001.  Porém, a infra-

estrutura que vinha sendo implantada perdurou mesmo com o estouro da bolha, e, após 

pouco tempo, as empresas sobreviventes popularizaram a internet, alterando os padrões 

clássicos de produção e consumo, tornando a economia mundial em algo plano, descrita 

por Friedman (2007).  

Com o nascimento de um novo indivíduo, com novos valores e uma nova 

sociedade conectada em redes de interações sociais e econômicas, a comunicação não 

ficaria incólume a todo esse processo. A falta de percepção dessa nova configuração da 

sociedade poderá determinar a continuidade ou não de empresas de comunicação no 

futuro. A compreensão deste homem, diferente do homem da Era Industrial, é o 

primeiro passo para as emissoras consigam manter o propósito de seus negócios: ser a 

ponte de ligação entre anunciantes e consumidores (JAFFE, 2008).  
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Capítulo II  

 

1.1 Empresas privadas de comunicação são iguais a qualquer outra 

 

 A informação é um produto a venda? Para Medina (1988, p. 12), sim. Dentro do 

contexto político e econômico da Era Industrial, “há então a considerar a informação 

como um produto, mais um, desse sistema.” Deixando de fora a questão ideológica ou 

funcionalista da comunicação, é preciso enfatizar que os veículos de comunicação de 

massa são empresas como quaisquer outras. Pagam salário, têm altas despesas com 

produção, distribuição, compra de insumos, sofrem ações trabalhistas, investem em 

tecnologia e treinamento; até mesmo o cafezinho tem de ser contabilizado. As empresas 

de comunicação estão sujeitas às mesmas condições de empresas de qualquer natureza. 

Assim, elas podem entrar em situações de inviabilidade econômica e saírem do 

mercado. 

O caso mais recente foi o encerramento da versão impressa do Jornal do Brasil 

depois de 119 anos de circulação. O Brasil já teve exemplos de emissoras de televisão 

que saíram de mercado, como a TV Tupi, em 1980, e a TV Manchete, em 1999. No 

caso das emissoras de TV, não havia ainda as novas mídias digitais para receberem o 

título de vilã. Não foram as novas mídias que contribuíram para a queda das emissoras; 

foram as gestões de seus executivos e a tomada de decisões estrategicamente erradas. 

Muito provavelmente o mesmo que está acontecendo atualmente com as chamadas 

mídias clássicas. A indústria fonográfica, a mídia impressa e agora a TV aberta 
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atravessaram, ou estão atravessando, crises financeiras não apenas porque as mídias 

digitais vêm lhes tirando audiência, mas porque os conglomerados de comunicação 

audiovisual  tentam a todo custo manter um modelo de negócio criado dentro da lógica 

da Era Industrial, no caso da TV comercial, estruturado ao longo do tempo e 

consolidado nas emissoras de televisão aberta privadas em todo mundo: o espaço 

publicitário pago pelo anunciante. 

Países que passaram pelo processo de industrialização, conforme relata 

Cacciamali (1988), sofreram mudanças estruturais importantes na estratificação social, 

na acumulação de bens e na alta taxa de urbanização das cidades, favorecendo a 

empresas de comunicação de massa. Afirma a autora:  

 

As constatações empíricas indicam que o crescimento econômico 
encontra-se associado, na grande maioria dos países, a mudanças 
estruturais que envolvem todas as dimensões da economia [...] os 
países passam a ter maior acesso a tecnologias similares, como 
também integram mais intensamente no comércio internacional. 
Finalmente ocorrem mudanças na estrutura populacional, associadas 
ao fenômeno denominado transição demográfica, e verificam-se 
alterações na estrutura do emprego e do produto entre setores da 
economia, na distribuição de renda, além de maiores índices de 
urbanização. (CACCIAMALI, 1988, p.18). 

 

 A comunicação (e as empresas de comunicação) tem uma estreita ligação com a 

conjuntura econômica do país onde está inserida. Nos países industrializados, como 

Inglaterra, Estados Unidos e Itália, os veículos de comunicação de massa 

desempenharam um papel importante dentro do processo de industrialização, não 

somente na massificação de produtos, através da publicidade e propaganda, mas 

ideologicamente, na reafirmação de papéis e na flexibilidade dos aspectos morais de 

cada sociedade quando isso lhe era interessante. O papel da mulher foi alterado 

drasticamente nas sociedades industriais; ela passa a fazer parte da população 

economicamente ativa. Produtos são fabricados e propagandeados nos meios de 

comunicação especificamente para o público feminino que agora possui poder de 

compra ou influencia diretamente no orçamento familiar. Com a mulher trabalhando nas 

fábricas, aumenta a renda per capita das famílias, que passam a consumir mais produtos 

industrializados, alimentos processados; aumenta a demanda por educação, recreação, 
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cuidados com a saúde e maior consumo de bens manufaturados e insumos. 

(CACCIAMALI, 1988, p. 30).  

 O Brasil começa a experimentar um processo de industrialização após os anos 

50, em parte pela reconstrução da Europa e, em parte, por conjunturas favoráveis à 

expansão da economia mundial. Entre 1950 e 1980 o produto interno bruto brasileiro 

cresceu, em média, 7% a.a., obtendo, na classificação do Banco Mundial, o oitavo lugar 

na economia per capita mundial. (CACCIAMALI, 1988, p. 65). Ao logo desse período, 

houve uma forte concentração da população nas áreas urbanas das grandes cidades 

brasileiras, e, em 1980, 70% da força de trabalho estava nas áreas urbanas. Porém 

Cacciamali (1988) ressalta dois fatores negativos do modelo industrial brasileiro. 

Primeiro, o baixo investimento em programas voltados para o desenvolvimento, a 

difusão e o aprimoramento de tecnologias. Segundo, a expansão e a diversificação 

industrial se concentrarem na região Sudeste, com ênfase no estado de São Paulo, o que 

gerou uma forte concentração de renda nessa região e empobrecimento das regiões 

Norte e Nordeste. A autora ainda afirma que ocorreram outros dois fatores que 

marcaram este processo: o emprego industrial expandiu-se, mas foi freado pela falta de 

mão de obra especializada e, devido à tomada do poder pelos militares, a organização 

sindical foi inviabilizada, “implicando numa ampliação significativa dos diferenciais de 

salários entre a região sudeste e as demais do país, que começaram a se estreitar 

somente após a segunda metade da década de 70.” (CACCIAMALI, 1988, p. 66). 

 Entretanto, a despeito desses pontos negativos, o processo de industrialização no 

Brasil trouxe benefícios significativos, e, aliados às altas taxas de crescimento 

econômico, o país experimentou um crescimento especial entre 1967 e 1973, período 

que ficou conhecido como o Milagre Econômico. Com o mercado interno em expansão, 

maior renda per capita e poder de compra, principalmente na região sudeste, as 

empresas de comunicação acompanharam o crescimento econômico e consolidaram seu 

modelo de negócios voltado para a demanda dessa sociedade.  
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Tabela 2 - Taxa de crescimento do Brasil durante o período Militar 
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Fonte: Mattos, 2002 e Grasel, 199618 

 

Durante esse período, o número de televisores saltou de 1.663.000 unidades, 

vendidas em 1964, para 26.500.000 unidades em 1985.19 Em 2009, o número de 

aparelhos preto e branco e em cores em uso no Brasil chega a 81.662.000 unidades.20 A 

televisão brasileira acompanhou o processo desenvolvimentista do Brasil, e sua 

                                                 
18GRASEL, Dircel. Determinantes do investimento no Brasil: 1980/90. Disponível em 
<http://www.eps.ufsc.br/disserta96/grasel/cap4/capitul4.htm> Acesso em 15 de dez. 2010, 23:45. 
19Mattos, 2002 
20Mídia Dados – Informação disponível em: <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx>. Acesso 
em: 07 dez. 2010, 16:09. 
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dependência à publicidade como financiadora de sua estrutura produtiva foi aumentando 

cada vez mais. A TV, no Brasil, nasceu comercial e seguiu o modelo comercial norte-

americano. (MATTOS, 2002, p. 70).     

 

 

 

1.2 O modelo de negócios da TV aberta no Brasil 

 

 Para analisar uma empresa, é imperativa a correta definição de seu negócio. 

Qual é o negócio das emissoras de TV aberta? Produzir programas, educar, entreter, 

distribuir conteúdo? Soa como óbvio, mas muitas empresas não sabem qual é realmente 

o seu negócio, não sabem determinar qual o âmbito de atuação de sua empresa e onde 

ela realmente ganha dinheiro. “Não é fácil para a administração de uma empresa bem-

sucedida perguntar qual é o seu negócio. Todos na empresa estão pensando naquele 

momento que a resposta é tão óbvia que não merece discussão.” (DRUCKER, 2001. p. 

40). Mas a pergunta qual é o seu negócio não está sozinha; ela deve vir acompanhada de 

o que virá a ser o nosso negócio, afirma também Drucker (2001), pois as mudanças no 

ambiente provavelmente causarão impactos sobre as características, missão e finalidade 

de uma empresa.  

 

Um passo essencial para decidir qual é o negócio, qual será e qual 
deveria ser é, portanto, a análise sistemática de todos os produtos, 
serviços, processos, mercados, utilizações finais e canais de 
distribuição existentes. Ainda são viáveis? É possível que continuem 
viáveis? [...] Definir a finalidade e a missão de um negócio é difícil, 
penoso e arriscado. Mas é somente essa discussão que habilita uma 
empresa a estabelecer objetivos, desenvolver estratégias, concentrar 
seus recursos e partir para o trabalho. (DRUCKER, 2007, p. 41). 

  

 Então, qual é o negócio de uma emissora de TV aberta privada? TV aberta no 

Brasil, por determinação da Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, em seu artigo 6º, deve 

ser ofertada de forma direta e livremente para o público. Com isso, cria-se a necessidade 

de um modelo de negócios que possibilite às emissoras se manterem economicamente 

viáveis. Assim o uso da propaganda entre os intervalos da programação veio se 
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consolidando como modelo de negócios. Isso primeiro se deu no rádio e, 

posteriormente, também foi utilizado na televisão. Anderson (2009) relata que, no 

início, esse modelo não foi bem visto, mas algumas emissoras, como a NBC, apostaram 

que a propaganda podia financiar sua programação radiofônica e televisiva.  

 

Tanto o rádio quanto a televisão eram gratuitos e pagos pela 
propaganda. Era o início do chamado modelo de mídia para o Grátis: 
um terceiro (o anunciante) subsidia o conteúdo, de modo que uma das 
partes (o ouvinte ou espectador) possa recebê-lo gratuitamente. 
(ANDERSON, 2009, p. 139). 

 

 

 Esse é o modelo que perdura até hoje, com maior ênfase, nas emissoras de TV 

aberta tanto nos EUA como aqui no Brasil e também na televisão por cabos e via 

satélite, porém em menor grau, já que estas duas modalidades de TV contam com o 

pagamento de mensalidades por parte dos assinantes. Portanto, o negócio dessas 

empresas, na verdade, é a comercialização do espaço entre os programas para a exibição 

dos anúncios publicitários das diversas marcas, nacionais e estrangeiras, e não a 

produção de programas noticiosos, educativos ou de entretenimento. Esses programas 

são utilizados para atrair a audiência e expô-la às mensagens publicitárias. É bem 

verdade que existem outras formas de renda, como venda de programas para outros 

países, mas, basicamente, a viabilidade econômica de uma emissora de TV aberta e 

gratuita vem da publicidade e propaganda. Porém, “com a Web, um meio em que a 

mídia não tem posição privilegiada, esse modelo já não sustenta mais nada.” 

(ANDERSON, 2009, p. 139).  

Retomando Drucker (2007), na tentativa de manter o mesmo modelo de 

negócios da TV analógica na TV digital, cabe a questão: será que as emissoras estão se 

fazendo a pergunta decisiva sobre o que virá a ser seu negócio nos tempos de internet? 

O tamanho da audiência está diminuindo para as emissoras de TV aberta em todo o 

mundo, e com isso, o modelo da gratuidade fornecido pelos anunciantes entra em 

colapso, pois, quanto menor a audiência, menor o investimento em publicidade na 

televisão por parte dos anunciantes. Estes, por sua vez, seguirão a audiência aonde ela 

for maior ou aonde a relação custo/benefício for mais eficaz. Entretanto, alguns 

executivos das principais emissoras do país acreditam que a televisão ainda irá manter 

boa parte dessa audiência por um longo período. Octávio Florisbal, diretor da TV 
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Globo, afirmou, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, que “a tevê aberta é - e 

vai continuar sendo por muitos anos - o principal meio de comunicação não só no 

Brasil, mas em muitos países.” (Ribeiro, 2010).21 Mesmo que isso seja verdade, com a 

queda nos números de audiência, o preço dos espaços comerciais certamente será 

ajustado à nova realidade, ou seja, um número menor de espectadores diante da 

programação televisiva gera um espaço de veiculação de comerciais com um valor 

comercial menor. Assim, o preço cobrado pelas emissoras para veiculação do comercial 

de trinta segundos poderá cair e colocar em cheque o modelo de negócios das 

emissoras, pois toda sua estrutura de produção e distribuição foi formada para atender a 

demanda de massa nascida na Era Industrial, que se baseava - e ainda se baseia - no 

número de espectadores sintonizados no programa ou canal.  

Na nova sociedade que vem se formando e se estruturando em uma rede 

interconectada, onde a segmentação e personalização é uma busca constante, o principal 

meio de sustentação econômica das emissoras de televisão aberta vem sendo desafiado. 

O problema é que mudar um modelo de negócios é uma tarefa hercúlea para empresas 

de qualquer segmento, ainda mais empresas generalistas como a TV aberta.  No caso 

dessas emissoras, a lógica e o padrão que regem o modelo é o comércio do tempo de 

veiculação, como dito acima, e isso “transforma em valor comercial seu tempo de 

emissão.” (MARCONDES FILHO, 1988, p. 18). Marcondes Filho ainda ressalta que, 

por trás desse valor comercial, existe um investimento, um preço, uma tabela e, 

principalmente, um lucro. Esse modelo acabou por definir muitas estratégias na 

concepção e comercialização dos produtos veiculados pelas emissoras de televisão, 

levando-as a se tornarem generalistas e sempre buscarem uma audiência de massa. Isso 

transformou a TV no maior veículo de divulgação de informação e entretenimento no 

mundo, por criar gêneros e formatos que atraíssem essa audiência. E, durante algum 

tempo, as emissoras de TV aberta obtiveram êxito nessa jornada.  

Em 1931 o governo brasileiro baixou o primeiro decreto exclusivamente para 

controlar o sistema de radiodifusão (ALMEIDA, 2006). O decreto 20.047 dava 

competência única para o Executivo Federal na outorga e no controle do espectro e 

                                                 
21Informação disponível em 
<http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100906/not_imp605803,0.php> acesso em 5 de dez. de 
2010, 22:50 
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adotava o modelo Trusteeship22 norte-americano. Almeida (2006) aponta a estruturação 

e proximidade do modelo brasileiro com o padrão americano. Através do Radio Act de 

1927, os Estados Unidos regularizaram o sistema de radiodifusão naquele país, criando 

a FRC (Federal Radio Commission), que tinha poderes para não só regulamentar o 

sistema de radiodifusão, como também outorgar as licenças para as emissoras. Um dos 

princípios básicos da radiodifusão tanto nos EUA quanto aqui no Brasil foi reafirmado 

pela FRC, como relata Almeida (2006, p. 13). 

 

A FRC reafirmou o princípio de que o espectro eletromagnético é um 
bem público e ilimitado e que os radiodifusores são meros usuários 
desse bem quando emissoras devidamente licenciadas pelo governo. 
Conhecido como Trusteeship Model, esse princípio, introduzido pelo 
Radio Act de 1927, vem sendo a base filosófica para a regulamentação 
da radiodifusão há mais de 60 anos. 

 

Desta forma, tanto nos EUA como no Brasil, a utilização do espectro para a 

radiodifusão de som e imagens deveria ser controlada pelo governo. Entretanto, 

enquanto nos EUA foi criada uma agência com poderes delegados pelo congresso 

americano (SQUIRRA, 1995, p. 46), no Brasil, a legislação previa que apenas o 

Presidente da República era quem concedia as outorgas para as emissoras de rádio e 

televisão.  Em 1931 o governo brasileiro baixou o primeiro decreto exclusivamente para 

controlar o sistema de radiodifusão (ALMEIDA, 2006). O decreto 20.047 dava 

competência única para o Executivo Federal na outorga e no controle do espectro e 

adotava o modelo Trusteeship norte-americano. Mas com algumas diferenças 

significativas.  

Squirra (1995) aponta que, devido à incapacidade da FRC em lidar ao mesmo 

tempo com as questões relativas ao rádio e à televisão, foi criada a Federal 

Communications Commission – a FCC – em 1934, quando, a partir de então, o modelo 

americano de televisão é regulamentado. Visava um maior equilíbrio entres as 

emissoras concorrentes, limitando o poder dos conglomerados de comunicação e a 

                                                 
22O modelo trusteeship das emissoras de televisão se caracteriza pela utilização de um bem público, no 
caso o espectro eletromagnético, por empresas privadas, mas sob a tutela do poder concessionário, no 
caso brasileiro, o Congresso Nacional. 
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formação de oligopólios ou cartéis de empresas de radiodifusão. (SQUIRRA, 1995, p. 

52). Infelizmente, esse princípio não foi seguido no Brasil. Enquanto nos EUA uma 

agência controlava a comunicação e regulava o nascimento das redes de televisão, no 

Brasil, a concessão para radiodifusão cabia exclusivamente ao Presidente da República, 

que em sua maioria, era destinada a empresários e amigos próximos. Durante a ditadura 

militar essa prática continuou e as concessões eram destinadas a empresários ou 

políticos que apoiavam o regime (MATTOS, 2002).  Somente a partir da Constituição 

de 198823 o Congresso Nacional passou a deliberar sobre as concessões para utilização 

do espectro.  

Essa não foi a única diferença importante na adoção do modelo de negócios para 

a TV aberta entre o Brasil e os EUA. A agência americana, desde o início, preocupou-se 

em assegurar o uso democrático do espectro, evitando que as recém criadas redes de TV  

formassem, como dito acima, qualquer tipo de monopólio, cartel ou oligopólio. Uma 

destas preocupações foi quanto ao número de redes que poderiam atuar em todo o 

território americano. A FCC fixou em apenas três o número de redes de televisão. 

 

Algumas razões levaram os EUA a adotar o princípio de fixar em três 
o número de redes: as limitações à disponibilidade de programas, de 
anunciantes, de horas disponíveis nas afiliadas e, ainda, no número de 
canais possíveis nas áreas urbanas. (SQUIRRA, 1995, p. 29). 

 

Já no Brasil, nunca houve essa limitação. Além de fixar em apenas três o número 

de redes de TV, a FCC, preocupada com a pressão que as redes poderiam fazer às 

afiliadas para retransmissão da programação no horário nobre, regulamentou a 

utilização dessa faixa de programação para a veiculação de programas produzidos 

exclusivamente pelas centrais de rede, como aponta Squirra (1995). Nos cinquenta 

maiores mercados publicitários, durante as quatro horas do horário nobre, as cabeças-

de-rede não poderiam utilizar mais do que três horas. “É a chamada Regra de Acesso ao 

                                                 
23Até a Assembléia constituinte de 1988 no Brasil, era o Presidente da República quem decidia 
exclusivamente pela outorgas, renovações ou não das concessões de Rádio e TV. a partir da nova 
Constituição a não renovação da concessão ou permissão depende de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos do Congresso Nacional. 
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Horário Nobre (PTAR – Prime Time Access Rule).” (SQUIRRA, 1995, p. 61). Com 

isso, a agência pretendia incentivar a produção local das emissoras regionais.  

Durante a implantação da TV analógica no Brasil, as emissoras estavam (e ainda 

estão) livres para operar da maneira que quisessem. Afinal, a legislação brasileira não 

limita o número de redes, não regula a programação quanto ao uso do horário nobre, 

nem o número de anunciantes nem às horas destinadas às afiliadas. A regionalização da 

programação ainda gera calorosas discussões entre políticos e donos de emissoras. 

Soma-se a isso, a utilização da televisão durante o governo militar como meio de 

integralização do país, tema que será tratado à frente, fazendo com que a TV aberta 

americana se desenvolvesse em um ambiente mais favorável à concorrência entre as 

empresas, enquanto a TV aberta no Brasil crescia sob o aval de um governo não eleito 

pelo povo e que utilizava a radiodifusão como meio de propagandear o regime militar.  

 

1.3 TV aberta ainda é um negócio viável?  

 

De acordo com Castells (2003), a partir da popularização do vídeo-cassete, a 

audiência da televisão começou a se fragmentar. A possibilidade de gravar um 

programa e assisti-lo em qualquer outro horário começou a mudar a relação da 

audiência com o aparelho (display). Soma-se, ainda, a multiplicação de canais por cabos 

e profusão de imagens particulares, permitindo a milhares de pessoas gravarem em 

vídeo seus eventos domésticos, produzindo suas próprias imagens e utilizando o 

aparelho de TV de outra forma além do que apenas receber uma programação 

verticalizada. É bom lembrar ainda do constante crescimento da indústria dos games. 

Dizard (2000) descreve as transformações pelas quais a mídia americana vem passando 

com a introdução da internet e de outras tecnologias de ponta. O autor cita que:  

 

Os anos 90 foram uma década problemática para as três grandes redes 
de televisão americana – NBC, ABC e CBS. Pela primeira vez desde 
que começaram a registrar dados sobre o assunto, a audiência 
combinada das três redes somou menos de 50%. Foi um grande 
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choque para um negócio que havia atraído uma assistência de mais de 
90% dos lares americanos por mais de 40 anos. (DIZARD, 2000, p. 
19). 

 

  A causa dessa forte queda nos EUA é a mesma no Brasil. Aliás, a queda da 

audiência da TV aberta brasileira só não é maior devido a pouca penetração da TV paga 

e da banda larga para acesso à internet, mas isso já está mudando. O uso da internet via 

banda larga vem crescendo a cada ano, e números de abril de 201024 apontam que o país 

já conta com 28,7 milhões de usuários. A promessa do Plano Nacional de Banda Larga 

é conectar 40 milhões de domicílios até 2014. Essa crescente demanda no acesso à 

internet via banda larga trará inúmeras modificações ao ato de ver televisão e ao modo 

como os indivíduos se relacionam com o (display) aparelho. Afirmações feitas no 

passado estão se tornando realidade, como a de Bill Gates, um dos fundadores da 

Microsoft, ainda em 2005. 

 

Bill Gates prevê para a indústria do entretenimento um futuro em que 
a transmissão tradicional de televisão vai se tornar obsoleta. É uma 
visão positiva porque, na visão dele, estão surgindo novos e melhores 
modelos de negócios que se tornaram possíveis devido à tecnologia. 
"A televisão transmitida em rede está sendo desafiada. Isso não é 
novidade para ninguém", disse Gates. [...]. As redes ainda têm uma 
posição tranqüila, super interessante, mas em breve não vai ser como 
hoje. "A idéia de ter apenas aquela coisa linear -- você não muda o seu 
canal e segue a programação, e as notícias locais alavancam a 
audiência de toda a programação – está saindo de moda, mas 
devagar.” (Reuters, 2004).25 

 

Emissoras estritamente comerciais e que dependem da publicidade e venda de 

programas visando grandes audiências podem entrar em dificuldades financeiras em um 

futuro muito breve caso não encontrem alternativas para atingir essa audiência 

fragmentada.  

                                                 
24Informação disponível em: <http://idgnow.uol.com.br/telecom/2010/06/01/banda-larga-de-quase-90-
dos-brasileiros-nao-passa-de-2mb/>. Acesso em 14 ago 2010, 09:50 
25Informação disponível em < Informação disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u17463.shtml>. Acesso em: 05 ago. 2010,  17: 35 
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Jaffe (2008) tem uma opinião bem apocalíptica desse cenário. O autor apresenta 

fortes argumentos de que os comerciais de 30 segundos nas emissoras de TV aberta 

estão com os dias contados.  Um desses argumentos baseia-se em quatro ingredientes 

que estão corroendo o comercial padrão de TV: 

• banda larga 

• tecnologia sem fio 

• buscadores 

• redes 

A Conexão com a internet via banda larga é o principal fator nas ameaças à TV 

aberta. Sem uma banda larga de no mínimo 700kbps,26 qualquer distribuição de vídeo se 

torna uma verdadeira aventura para o internauta, e assim, a TV aberta não estaria 

ameaçada, como não esteve no Brasil até 2001, quando o serviço de banda larga 

começou a ser comercializado no país, e os índices de audiências das emissoras 

passaram a apresentar forte tendência de queda. As tecnologias sem fio estão 

possibilitando que as pessoas assistam a programas televisivos sem estarem no conforto 

de seus lares. Entretanto, é o sistema de buscadores e as redes sociais que mais estão 

afligindo o modelo de negócios da TV aberta (JAFFE, 2008). Os buscadores como 

Google, Yahoo e Bing, dentre outros, mudaram o conceito da propaganda, tanto na 

forma como os anunciantes divulgam seus produtos, como na que as pessoas recebem 

os anúncios, pois o conceito empurre e puxe27 está mudando toda a estrutura publicitária 

nos veículos de comunicação de massa. Esse ponto será novamente abordado no 

capítulo IV, que aponta os desafios ao modelo de negócios da TV aberta. A análise de 

Jaffe (2008) sobre a comunicação em rede segue os princípios que foram abordados no 

                                                 
26A NetMovies lançou seu primeiro plano de assinatura exclusivamente online. Pelo valor de R$ 9,99 ao 
mês, o assinante poderá ver mais de 1,5 mil filmes direto de seu computador. O serviço utiliza a 
tecnologia da norte-americana Ooyala, de propriedade de ex-executivos do Google, e permite aos 
usuários assistir a conteúdo de longa duração pela Internet, sem interrupções, downloads, licença de 
programas específicos ou requerimentos mínimos de processador ou memória. Basta apenas uma conexão 
de banda larga a partir de 700kbps. Informação disponível em: < 
http://www.telaviva.com.br/08/09/2010/netmovies-lanca-primeiro-plano-de-assinaturas-exclusivamente-
online/tl/198312/news.aspx>.  Acesso em: 14 set. 2010, 01:58.  
27Os conceitos empurrar e puxar utilizados na propaganda online estão descritos a partir da página 105 
deste texto.  
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capítulo anterior28 e que dizem respeito à nova estrutura social e econômica que a 

sociedade está adquirindo, propiciada pelas tecnologias da informação.  

A equação é bem simples: a soma destes quatro elementos - a banda larga, as 

tecnologias sem fio, os buscadores na internet e as redes de comunicação – apontados 

por Jaffe (2008), contribuem significativamente para que as pessoas deixem de assistir à 

programação verticalizada da TV aberta. E quanto menos pessoas estiverem assistindo à 

TV, menos pessoas verão os produtos anunciados e, consequentemente, menos produtos 

serão vendidos. Dessa forma, não restará alternativa à publicidade a não ser buscar 

outras formas de atingir os consumidores necessários para alcançar a melhor relação 

custo x benefício de suas campanhas publicitárias. Assim, a dispendiosa estrutura 

televisiva será desafiada, pois seu maior financiador (o comercial de 30 segundos) 

poderá se transformar em campanhas segmentadas nas emissoras por assinatura e 

internet, situação que já vem ocorrendo nos EUA.  

 

A TV aberta, por décadas uma oligarquia formada por ABC, CBS e 
NBC, no passado serviu de ponto focal para os momentos culturais 
compartilhados do país. Quase 83% dos domicílios dos EUA 
assistiram à apresentação de Elvis Presley no "Ed Sullivan Show", em 
1956, a maior audiência de televisão de todos os tempos em termos 
proporcionais. Em termos de número bruto de telespectadores, o 
episódio final do seriado "MASH", em 1983, estabeleceu o recorde, 
com 106 milhões de telespectadores. Nos três meses finais de 2008, as 
redes de TV aberta perderam 3 milhões de telespectadores, ou 7% de 
sua audiência total. Em termos gerais, o número de telespectadores 
cresceu, porém, e algumas redes de cabos de grande porte, como a 
USA e a TNT, estão atraindo novos telespectadores. As redes de TV 
aberta ainda conquistam as maiores audiências, mas agora estão 
enfrentando uma profunda recessão publicitária que prejudica tanto as 
redes quanto as estações locais. (UOL, 2009).29 

 

É bem verdade que o cenário descrito por Jaffe (2008) é bem particular dos 

Estados Unidos. Lá, 90% das residências recebem o sinal de televisão por cabos30, e a 

conexão com a internet via banda larga tem uma penetração muito maior nas residências 
                                                 
28Ver página 18 
29Informação disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2103200929.htm>. Acesso 
em: 21 mar. 2009  Acesso em: 20:15. 
30Informação verbal apresentada no Congresso SET 2010 – São Paulo - por Fernando Bittencourt - 
SET/TV Globo -, no painel Convergência ou Divergência no dia 26/08/10. 
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do que no Brasil. Porém, finalizado o processo de transição da TV analógica para a TV 

digital aberta no Brasil, esta não terá mais os mesmos números de audiência que fizeram 

da televisão analógica um caso de sucesso até agora, pois as novas tecnologias 

contribuem significativamente para a fragmentação da audiência, oferecendo novas 

possibilidades no consumo de produtos audiovisuais. Esse é um novo mercado que vem 

crescendo significativamente. No Brasil, a internet já tirou do rádio a terceira colocação 

no bolo publicitário e recebeu, em 2010, 4% dos investimentos em publicidade, ainda 

muito distante dos 53% destinados à televisão aberta. Mas, somando-se os 4% da 

internet com os 8% das revistas e mais 8% da TV paga, a fatia do bolo cresce para 20% 

dos investimentos.31  

Essa tendência de crescimento da internet como mídia publicitária ameaçando os 

veículos tradicionais de mídia é uma tendência mundial, visto que ela já é a terceira 

maior mídia no mundo, ficando à frente das revistas impressas32. A diferença entre a 

internet e os jornais diminuiu de 26 pontos percentuais para 11 pontos em 2009; em 

2012, a diferença será de apenas quatro pontos percentuais. A empresa Zenith 

Optmedia, responsável por esse estudo, prevê que, na metade da próxima década, a 

internet ocupe o segundo lugar, desbancando os jornais impressos, ficando atrás apenas 

da televisão aberta. É uma tendência mundial que dependerá somente da disponibilidade 

do acesso à internet via banda larga.  

Um princípio estabelecido na lei brasileira determina que a TV aberta deva ser 

gratuita e isso exclui a cobrança, por parte das emissoras, de qualquer taxa para 

recebimento da programação, em prática na Inglaterra com a TV pública e sugerida nos 

EUA, mas logo descartada.33 É possível que outros serviços, tais como a interatividade, 

programas de compras pela TV a compra de horário para veiculação de programas 

independentes, permita à TV aberta diminuir a dependência econômica dos comerciais 

de 30 segundos. A questão então passa a ser: uma emissora de TV digital aberta poderá 

se tornar economicamente inviável caso não se adapte às mudanças impetradas pelas 
                                                 
31O relatório do Ibope Monitor disponível em < 
http://www.propmark.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=62656&sid=6> Acesso em 02 
de fev. de 2011, 05:40. 
32Informação disponível em <http://www.adnews.com.br/internet/101668.html>. Acesso em: 14 set. 
2010, 22:45. 
33Noticiada pela imprensa americana, executivos das redes de TV americanas, aventaram a possibilidade 
de se cobrar uma taxa de assinatura na TV aberta para compensar a perda de receita com a veiculação de 
comerciais, mas esta idéia não foi levada a diante.  
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tecnologias da informação no que diz respeito ao seu modelo de negócios baseado na 

comercialização do espaço publicitário? Antes de qualquer resposta, é preciso ter em 

mente que as emissoras de TV digital aberta privada são empresas se uma empresa 

existe, ela é vulnerável ao declínio.  

 

Não importa o quanto você realizou, não importa o quanto já 
progrediu, não importa o quanto poder acumulou, você é vulnerável 
ao declínio. Não há uma lei na natureza afirmando que os mais 
poderosos inevitavelmente permanecerão no topo. Qualquer um pode 
cair e, mais cedo ou mais tarde, a maioria cai. (COLLINS, 2010, p. 
10). 

 

 Essa aparenta ser uma afirmação pessimista, mas há exemplos em todos os 

setores, inclusive nos veículos de comunicação. O mais recente, aqui no Brasil, foi o 

caso do Jornal do Brasil, primeiro jornal impresso no país. Com 119 anos de história, 

chegou a ocupar por algum tempo o título de maior periódico brasileiro, mas sucumbiu 

a uma série de erros estratégicos e dívida financeira, a maior parte dela em ações 

trabalhistas.  Assim, não há garantias para que as atuais quatro maiores emissoras de 

televisão aberta no país - TV Globo, SBT, TV Record e Band34 - não sejam ameaçadas 

pelas transformações que as tecnologias digitais estão impondo, pois elas são empresas, 

portanto podem perder espaço no mercado.  

 Collins (2010) aponta cinco estágios pelos quais passam as empresas que, em 

algum momento de sua história, viram sua posição de liderança ameaçada e que, 

posteriormente, apresentaram queda e morte financeira. Fato comum em quase todas as 

empresas que atravessam esses estágios é que dificilmente elas percebem que estão indo 

em direção ao fracasso. O trabalho de Collins (2010) é fruto de uma extensa pesquisa 

devidamente detalhada.  Apresenta os cinco estágios de declínio das empresas que, por 

algum tempo, conheceram o sucesso, mas que em determinado momento enfrentam 

dificuldades e até mesmo a morte financeira. São eles: 

 

1 – o excesso de confiança proveniente do sucesso; 

                                                 
34A classificação hierárquica das quatro emissoras segue indicação de Cruz (2008) que leva em conta a 
porcentagem de presença nos municípios. Globo, 99,59. SBT, 97,27. Record, 90,26. Bandeirantes, 87,90. 
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2 – a indisciplinada busca por mais; 

3 – a negação de riscos e perigos; 

4 – a luta desesperada pela salvação; 

5 – a entrega à irrelevância ou à morte. 

 

Ao cruzarmos as ideias de Collins com o cenário atual enfrentado pelas 

emissoras de TV aberta no Brasil, é possível verificar que as emissoras de TV aberta 

estão passando por alguns desses estágios. Se nada for feito, se nenhuma estratégia for 

elaborada, diferentemente do que tem sido anunciado até o momento como forma de se 

adaptar às tecnologias de distribuição de conteúdos digitais e às mudanças no padrão de 

consumo de programas audiovisuais dos indivíduos, possivelmente as emissoras 

enfrentarão o quarto estágio. Dali, chegar ao quinto e último estágio só depende da 

gestão. 

O primeiro estágio é muito comum às empresas que se tornaram líderes em seus 

segmentos e está diretamente ligado aos seus líderes. Collins (2010) os define como 

arrogantes, pois se acomodam com o sucesso e perdem a atenção ao que está ocorrendo 

ao redor da empresa. “Dessa forma superestimam o próprio mérito e a capacidade, 

sucumbem ao excesso de confiança”. (COLLINS, 2010, p. 15). Nos anos 80, a TV 

Globo experimentou uma liderança na audiência da TV brasileira que nunca mais se 

repetiu. Obtinha, em média, 60% da audiência; não havia concorrentes para enfrentar o 

domínio de sua programação.  

No segundo estágio, temos um exemplo clássico da própria TV Globo na busca 

indisciplinada por mais quando dos investimentos na Globocabo. Consolidada como TV 

aberta nos anos 80, o próximo passo era entrar no mercado de TV paga e de 

telecomunicações. Esses dois objetivos se mostraram posteriormente um problema para 

a emissora, que entrou em grave crise financeira após a desvalorização do Real em 

1999.  

O terceiro estágio aparenta ser o atual momento das emissoras de TV no Brasil. 

A negação dos riscos e perigos que estão se apresentando para a TV aberta através da 

internet, TV paga, IPTV e TV móvel pode trazer sérias dificuldades para as emissoras 

se estratégias não forem traçadas agora para que no futuro não seja tarde demais. O 
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discurso dos executivos é uníssono e afirma que a TV aberta no Brasil não corre o 

mesmo risco que em outros países devido ao papel social que a TV possui aqui, além da 

baixa penetração do serviço de banda larga no país.  

 

Octávio Florisbal, diretor-geral da Rede Globo, não se assusta com as 
novidades. Assegura que a tevê aberta terá vida longa no Brasil, 
principalmente devido à ascensão das classes C, D e E. "Quem quer 
falar com esse público tem de estar na Globo", diz ele. A emissora 
responde pela maior fatia do faturamento da Globo Comunicação e 
Participações, que fechou 2009 com uma receita líquida de R$ 6,2 
bilhões. Com 2.500 horas de programação e 1.800 horas de jornalismo 
ao ano, a Globo não se incomoda com o vendaval digital que rouba 
audiência e reduz receita nas redes similares americanas. (Ribeiro, 
2010).35 
 

 Collins (2010) aponta essa negação dos riscos existentes como um 

comportamento típico das empresas que obtiveram sucesso em seus negócios. Esse 

comportamento, inevitavelmente, leva ao 4º estágio: a luta desesperada pela salvação. 

 Mas, tudo leva a crer que as emissoras de TV aberta no Brasil ainda não estão 

enfrentando o 4º estágio, pelo contrário: o momento é bom financeiramente. Mesmo 

com a audiência em queda, as emissoras de TV aberta do Brasil divulgaram balanço 

com alta no faturamento. O SBT anunciou um faturamento 32% maior no primeiro 

trimestre de 2010; a Band, 44%. Como explicar isso? As duas emissoras afirmaram que 

é reflexo dos investimentos na programação.36 Porém, não é tão simples assim. É uma 

questão de lei de mercado, entre a oferta e a demanda. O ano de 2010 foi atípico, pois 

foi ano de Copa do Mundo de Futebol e ano eleitoral37. Com isso, já era esperado um 

crescimento no setor. Soma-se a isso também a estabilidade econômica no Brasil. Esta 

favoreceu o mercado televisivo. Houve aumento do crédito, baixos índices de 

desemprego, aumento real da renda e políticas econômicas adotadas pelo Governo 

                                                 
35Ribeiro, Maria. Temos um longo prazo para manter o público na TV aberta. O Estado de S. Paulo. 14 
de set. 2010. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100906/not_imp605803,0.php>. Acesso em 14 set. 2010, 
17:18. 
36Informação disponível em: <http://www.telaviva.com.br/20/07/2010/faturamento-publicitario-da-band-
cresce-44-no-primeiro-semestre/tl/191659/news.aspx>. Acesso em: 15 set. 2010, 08:19. 
37Somente com o horário eleitoral gratuito as emissoras de TV aberta receberão R$ 850 milhões a título 
de desconto em seus impostos de renda. Este valor representa 80% do preço de tabela praticado pelas 
emissoras. Informação disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Horario_Eleitoral_custa_R__850_milhoes_aos_cofres_p
ublicos>. Acesso em 15 set. 2010, 09:00. 
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Federal no primeiro semestre de 2010, como a isenção do IPI – Imposto sobre Produtos 

Industrializados – nos produtos da linha branca (eletrodomésticos) e nos automóveis, 

uma das formas encontradas para combater a crise do mercado financeiro mundial em 

2009. Essa conjuntura favoreceu o consumo, e, como a propaganda é a alma do negócio, 

isso movimentou o mercado publicitário. O valor dos investimentos em publicidade no 

Brasil, no primeiro semestre de 2010, foi de R$ 12,5 bilhões. Nesse período, a TV 

aberta registrou um aumento de 37,6%, chegando a R$ 8 bilhões. Com isso, a fatia do 

bolo publicitário da TV aberta representou naquele período 63,9%38. Uma posição ainda 

bem favorável no Brasil, mas bem diferente nos EUA, onde a TV aberta perdeu 

completamente a liderança nos índices de audiência (JAFFE, 2008, p. 22). 

 As emissoras de TV aberta nos EUA estão atravessando o 4º estágio descrito por 

Collins (2010) e estão tentando, a todo custo, segurar os grandes anunciantes e vencer 

as pressões das empresas de telecomunicações que desejam oferecer internet móvel por 

meio das faixas de freqüência destinadas às transmissões broadcast, mas tentam a todo 

custo manter o modelo de negócios. Segundo Galperin (2004), a transição para o 

sistema digital nos EUA se deu basicamente devido à demanda de espectro existente 

naquele país para, principalmente, serviços de telecomunicações sem fio (Wireless), 

liberando as faixas de freqüência abaixo de 1 GHz do sistema analógico. Contudo, a 

transição também possibilitaria um incremento à indústria da TV broadcast com opção 

de novos negócios e outros serviços, além do que simplesmente fazer televisão. Em 

1987, o governo americano, por meio de sua agência reguladora FCC -- Federal 

Communications Commission – instituiu um comitê formado por representantes de toda 

a indústria televisiva para discutir a criação de um padrão para normatizar a produção e 

a distribuição broadcast. O ACATS – Advisory Committee on Advanced Television 

Service – em conjunto com o ATCS – Advanced Television Systems Committee - outro 

comitê formado anos antes pela Associação Nacional de Broadcasters – NAB - teria a 

tarefa de criar um padrão único e o padrão HDTV, que seria escolhido e deveria fazer 

pela indústria o mesmo que o NTSC fizera no início da TV americana: padronizar toda 

a produção e distribuição da indústria de televisão, inclusive a transmissão por cabos. 

(GALPERIN, 2004, p. 73). Após estudos e testes realizados com diversos padrões, os 

                                                 
38Informação disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Faturamento_da_midia_cresce_30_porc__no_1__semes
tre>. Acesso em 15 set. 2010, 08:50. 
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dois comitês decidiram pelo padrão ATSC, que privilegiava a imagem em alta 

definição, o que mais tarde viria a se tornar o maior desafio para as emissoras de TV 

aberta, pois o padrão escolhido não permite interatividade. A TV digital americana 

tornou-se apenas mais do mesmo, apesar da Alta Definição das imagens e do som 

(FORRESTER, 2000, p. 240).  

 Galperin (2004) afirma que as decisões políticas que permearam a escolha do 

padrão americano de TV digital tinham como objetivo reforçar os oligopólios de 

comunicação existentes, introduzir mínimas reformas no sistema broadcast e barrar a 

entrada de novos concorrentes. Entretanto, à época desta decisão, talvez não fosse tão 

claro visualizar a demanda pela mobilidade na comunicação. O padrão ATSC não 

permite TV móvel, a oferta de outros serviços sem fio nem interatividade. Com isso, as 

empresas de Telecom americanas pressionam atualmente o congresso americano para 

que a faixa de freqüência destinada às emissoras de TV aberta seja devolvida para o 

governo ou vendidas às Telecom. Pesa contra as emissoras abertas a pequena faixa de 

audiência que lhe é destinada atualmente, pois as empresas de TV por cabos nos EUA 

detêm 90% da audiência, restando apenas 10% para as transmissões via TV aberta39. E 

há previsões de que estes números continuem caindo nos próximos anos.  

 É evidente que as emissoras abertas não concordam nem com a devolução nem 

com a venda de suas licenças para uso do espectro; estão tentando a todo custo manter o 

modelo de negócios. Uma das estratégias utilizadas é passar a cobrar pelo must-carry. 

Must-carry é uma regra que estabelece que as operadoras de TV por cabos devam 

retransmitir o sinal das emissoras abertas gratuitamente. A prestadora detém o serviço 

que, atualmente, não gera nenhum dividendo para as emissoras abertas, ou seja, as 

emissoras querem cobrar das prestadoras de TV por cabos algum valor para permitir a 

retransmissão de seus sinais. Essa possibilidade também está sendo analisada aqui no 

Brasil, mas a verdade é que a TV aberta nos EUA está em franco declínio, como aponta 

Jaffe (2008) e poderá muito em breve deixar de operar. É possível acreditar que tenha 

faltado à indústria de TV aberta analisar seu modelo de negócios e fazer a pergunta “O 

que virá a ser nosso negócio” quando as decisões sobre o padrão de transmissão foram 

tomadas em 1990.  

                                                 
39Informação verbal apresentada no Congresso SET 2010 – São Paulo por Fernando Bittencourt - 
SET/TV Globo -, no painel Convergência ou Divergência no dia 26/08/10. 
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 No quinto e derradeiro estágio, Collins (2010) afirma que “à medida que as 

instituições descambam para o Estágio 5, entram em uma espiral descendente, cada vez 

mais fora de controle” (2009, p. 82) e que algumas empresas não são mesmo feitas para 

durar. Isso evidencia o fato de que uma emissora de TV aberta não está imune às 

mudanças sociais, políticas e econômicas na sociedade em que opera, e a forma como 

essas empresas irão lidar com as adversidades naturais dos mercados é que determina 

sua sobrevivência ou morte. 

 

Acontece que o declínio é, em grande parte, auto-imposto, e o 
caminho para a recuperação está em nossas mãos. [...] Todas as 
empresas passa por altos e baixos e mostram sinais de estar no Estágio 
1 ou 2, ou até mesmo no Estágio 3 ou 4, em algum ponto de sua 
história. Mas o estágio 1 não leva inevitavelmente ao Estágio 5. 
(COLLINS, 2010, p. 9). 

 

As emissoras de TV aberta estão sujeitas às condições de mercado, à 

concorrência, às crises financeiras, à má gestão de recursos, às crises de imagem, aos 

investimentos em produtos pouco atraentes, às políticas de comunicação, etc. E, assim 

como nos EUA, na Europa as coisas não estão diferentes. Luís Marques, diretor-geral da 

SIC, rede de TV portuguesa, afirmou que na Europa há a sensação de que a televisão 

está à beira da extinção. "Parece que aquilo que fazemos perdeu sentido, há algo de 

novo que não sabemos exatamente o que é que se impõe."40 Em muitos países da 

Europa, o foco das pesquisas em televisão está na TV online baseada em uma realidade 

em que praticamente 100% da população têm acesso à internet via banda larga. “A 

interatividade através de software embarcado no receptor (caso do Ginga no Brasil) é 

tratado como modelo ultrapassado e, com exceção da Inglaterra, como modelo sem 

sucesso.”41 Será o momento de se fazer a pergunta: o que virá a ser o negócio das 

emissoras de TV aberta no Brasil em um futuro próximo? Sim, este é o momento, 

enquanto elas ainda possuem uma situação confortável em termos de rentabilidade, e a 

penetração do serviço de banda larga e da TV paga ainda não compromete os lucros 

significativamente. De acordo com o anuário Mídia Dados 2010, produzido pelo Grupo 

                                                 
40 Informação disponível em: <http://noticias.r7.com/blogs/daniel-castro/2010/06/17/e-falsa-a-ideia-de-
que-a-tv-vai-acabar-diz-rede-portuguesa/>. Acesso em: 16 set. 2010, 06:41. 
41 Informação disponível em: <http://blog.itvproducoesinterativas.com.br/2010/06/18/reflexoes-sobre-o-
euroitv/>. Acesso em: 16 set. 2010, 06:46. 
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Mídia São Paulo,42 a TV aberta ainda possui uma ampla vantagem sobre as outras 

mídias no bolo da verba publicitária brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Participação de cada meio / 1º trimestre de 201043 

                                                 
42 Informação eletrônica disponível em: <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx>. Acesso em: 
22 set. 2010, 12:39. 
43 Informação disponível em < http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx> acesso em 06/12/2010 
às 06h19m. 
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Fonte: Mídia Dados 2010 

 

Essa posição comercialmente favorável para a televisão aberta brasileira deverá 

se manter pelo menos até 2020. Isso porque em 2014 e 2016 serão realizadas a Copa do 

Mundo de Futebol e as Olimpíadas, respectivamente. Com isso, as emissoras 

aproveitarão a ampla cobertura territorial da TV no país e certamente manterão, ou 

quem sabe, aumentarão seus ganhos. Porém, a partir de 2020, os desafios que as 

tecnologias digitais e a TV paga estarão impondo à TV aberta digital provavelmente 

mostrarão mais força, pois a expectativa desses setores também é de crescimento.  

 

 

 

Tabela 4 - Faturamento Bruto por Meio / 1º trimestre de 2010 em reais44 

                                                 
44 Informação disponível em: <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx>. Acesso em: 06 set. 
2010, 06:25. 
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Mas até 2020, há um longo caminho; nele, muitas variáveis devem ser levadas 

em conta. Uma dessas, e de enorme importância, é o contexto político da comunicação 

no Brasil. Havia demonstrações por parte do governo Lula, e ainda há por parte de sua 

sucessora Dilma Roussef, de se estabelecer um novo marco regulatório para as 

telecomunicações brasileiras. Com novas regras para o setor, é possível afirmar que 

surgirá uma nova estrutura de comunicação no Brasil. No entanto, ainda é cedo para 

conjecturar sobre o que isto irá representar para as emissoras abertas.     

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

1.1 As políticas de comunicação: do analógico ao digital 
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 Em 18 de setembro de 2010, a indústria televisiva brasileira comemorou 60 anos 

de existência e, desde seu lançamento, a televisão do Brasil vem impactando sócio e 

economicamente o país, atuando de forma direta nos momentos decisivos da política 

brasileira e, em alguns casos, compactuando e atuando na tentativa de estabelecer a 

vontade de grupos ou instituições no desenvolvimento da nação. Diferente da maioria 

dos países ocidentais europeus, a TV brasileira já nasceu privada por iniciativa de Assis 

Chateaubriand, um consolidado empresário da comunicação, dono dos Diários 

Associados, que, na época, compreendia o maior grupo de comunicação da América 

Latina.   

 Mattos (2002) analisa a chegada da televisão no Brasil juntamente com o 

período pós-guerra, o início do processo de industrialização e o aumento demográfico 

das áreas urbanas nas principais cidades brasileiras. Em 1950, 20% da população viviam 

em área urbana. Já em 1975, esse número saltou para 60% e, em 2000, para 80%. 

(MATTOS, 2002, p. 26). Em 2008, o percentual da população que vivia em área urbana 

subiu para 83,8%.45 Nesse contexto, o consumo de produtos industrializados e o 

crescente aumento do mercado consumidor possibilitaram a entrada da televisão na 

sociedade brasileira, utilizando o modelo de negócios já praticado nos EUA conforme 

descrito no capítulo anterior. A publicidade, já consagrada no rádio, aos poucos foi se 

transferindo para a televisão à medida que mais pessoas adquiriam o aparelho. Aliás, 

não foi somente a publicidade que se transferiu para a televisão: a programação 

radiofônica encontrou na televisão um espaço de adaptação favorável, e muitos 

programas que foram sucesso no rádio também fizeram sucesso na programação da TV. 

Essa singularidade influenciou diretamente a linguagem da televisão brasileira, diferente 

dos EUA, onde a televisão se espelhou na indústria cinematográfica.  

 Mattos (2002) divide a história da TV no Brasil em seis fases distintas: 

 

1 – a fase elitista (1950-1964): quando apenas poucas famílias de melhor 

condição financeira podiam arcar com o alto custo do aparelho; 

                                                 
45Informação disponível em: <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx>. Acesso em: 06 set. 
2010, 06:25. 
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2 – a fase populista (1964-1975): quando a televisão começou a alcançar a 

camada mais popular da sociedade e quando o governo militar passa a utilizar a 

televisão como forma de integrar o Brasil; 

3 – a fase do desenvolvimento tecnológico (1975-1985): quando as emissoras 

investiram em tecnologia e profissionalismo, aumentando a produção de programas 

nacionais;  

4 – a fase da transição e da expansão internacional (1985-1990): período que 

coincide com o fim do período da ditadura militar; 

5 – a fase da globalização e da TV paga (1990-2000): a modernização do país 

segue a tendência da globalização dos meios de comunicação; 

6 – a fase da convergência e da qualidade digital (2000): fase que ainda está em 

construção, visto à introdução de novas tecnologias digitais e consolidação da TV aberta 

digital.  

  

 Em cada uma dessas fases, houve acontecimentos expressivos que moldaram a 

TV aberta brasileira e que acabaram por definir o que ela é hoje: o maior veículo de 

comunicação do Brasil. Concentrada nas mãos de poucas famílias, estruturada em um 

modelo de negócios que tem a publicidade voltada para a massa como sua principal 

fonte de renda é totalmente dependente da importação de software e hardware. Como 

dito acima, a implantação da TV no Brasil ocorreu paralelamente ao desenvolvimento 

industrial e, aos poucos, foi se adaptando às características da sociedade industrial 

brasileira. Em seus primórdios, as emissoras atuavam como estações locais, com 

programação própria, mas todas estavam instaladas e dirigiam sua programação para a 

população urbana (MATTOS, 2002, p. 50). Com isso, a televisão alcançava uma elite 

privilegiada, visto que poucos possuíam o aparelho receptor. 

 O fato que marcou o início da TV brasileira nos anos 50 pode ser atribuído à 

maneira como as licenças das emissoras foram entregues aos empresários, pois não 

havia um marco regulatório, nenhuma portaria ou legislação, e as licenças eram 

entregues a pessoas amigas e influentes junto ao Governo Federal. Naquela época, não 

se compreendia totalmente o papel e poder da televisão. Foi durante o governo do 

Presidente Juscelino Kubitscheck (1956-1961) que houve uma expressiva proliferação 

de emissoras, todas entregues diretamente por Juscelino, até que o Presidente João 
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Goulart sancionou a Lei 4.117, em 27 de agosto de 1962, instituindo o Código 

Brasileiro de Telecomunicações, que, dentre outras, declarava o serviço de radiodifusão 

a ser recebido de forma livre e aberto à população em geral, mas ainda mantinha a 

concessão das licenças nas mãos do executivo nacional. Somente em 1988, com a 

promulgação da Constituição, é que as outorgas para concessão dos canais abertos 

deixaram de ser atribuição exclusiva do Presidente da República e também deverão ser 

votadas pelo Congresso Nacional. (MATTOS, 2002, p. 51).  

A partir de 1964, com golpe militar, a política e o desenvolvimento da televisão 

brasileira criaram fortes laços, atendendo às necessidades um do outro numa troca de 

favores em que ambos os lados saíram ganhando. 

 

Depois do estabelecimento do Ministério das Comunicações, em 
1967, o processo de concessão de licenças passou a levar em conta 
não apenas as necessidades nacionais, mas também os objetivos do 
Conselho de Segurança Nacional, de promover o desenvolvimento e a 
integração nacional. Entretanto, o favoritismo político nas concessões 
de canais de TV prolongou-se até o governo da Nova República de 
José Sarney. (MATTOS, 2002, p. 51). 

 

 Várias decisões políticas criaram o mapa da TV brasileira, sendo que um dos 

principais acontecimentos que marcaram o início da relação entre o governo e a 

indústria televisa no país foi a estruturação das redes de televisão. A partir do golpe de 

1964, o governo militar era sustentado pelo Conselho Nacional de Segurança, e o 

Presidente em exercício no país presidia o Conselho que determinava as políticas 

sociais e econômicas. Mattos (2002) cita o ensaio do general Carlos Meira Mattos, 

intitulado “Doutrina Política Revolucionária”, publicado em 1970, em que eram 

expostos os objetivos defendidos pelo movimento militar desde o golpe em 1964. 

a) Objetivos críticos: integração nacional e prosperidade nacional; 

b) Objetivos a serem defendidos: democracia, preservação dos valores morais e 

espirituais da Nação e paz social; 

c) Objetivos a serem preservados: independência, soberania, integridade territorial e 

prestigio internacional.  
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Com isso, os veículos de comunicação de massa passaram a ter valor estratégico 

e de segurança nacional, principalmente no que diz respeito à integração nacional, 

integridade territorial, preservação dos valores morais e espirituais da nação e paz 

social. Dessa forma, uma relação muito próxima entre os principais veículos de 

comunicação (emissoras de televisão, rádios e jornais) e o governo militar começou a 

ser estabelecida, o que mudaria para sempre a indústria televisiva brasileira, 

distanciando-se dos pontos em comum com o modelo da indústria televisiva americana 

no qual havia se espelhado. No Brasil, o que moldou e definiu a indústria da televisão 

foram os objetivos militares; nos EUA, a concorrência entre as emissoras. Somente no 

governo do General João Batista Figueiredo (1979-1985) foram entregues mais de 700 

concessões de rádio e de televisão, a maior parte delas a empresários e aliados políticos 

ligados ao PDS – Partido Democrático Social – partido de Figueiredo e Paulo Maluf 

(HERZ, 2009, p. 63).  

  Assim, para atingir seus objetivos, o governo militar providenciou a estrutura 

necessária das telecomunicações para que a programação da TV atingisse todo o 

território nacional, estabelecendo a unidade nacional e, ao mesmo tempo, criando um 

canal direto com a população. Ações como a criação do Ministério das Comunicações 

(1967), Departamento Nacional de Telecomunicações (Embratel), Conselho Nacional 

de Comunicação “e inúmeras leis e decretos que contribuíram para o desenvolvimento 

da estrutura necessária para o desenvolvimento sócio-econômico, político e cultural do 

país em termos gerais, e das telecomunicações em particular.” (MATTOS, 2002, p. 35). 

Como dito anteriormente, até a Constituição de 1988, o Presidente da República 

detinha, exclusivamente, o poder de conceder e cassar as concessões de radiodifusão, 

independente de qualquer avaliação técnica ou outro parecer. Era uma decisão pessoal 

do Presidente que, dessa forma, permitiu ao Governo Militar dividir o mercado de 

comunicação na área da televisão e, ainda, facilitar o acesso à rede de microondas, a 

introdução da TV em cores, ao satélite, dentre outros. Em troca, o governo utilizava as 

emissoras para propaganda de seus objetivos desenvolvimentistas e ideológicos, como a 

campanha da Seleção Brasileira de futebol na Copa do Mundo de Futebol no México 

em 1970, na festa da Uva em Caxias do Sul em 1972, etc. 

 

No período compreendido entre Médici e Geisel, de 1964 a 1979, a 
televisão brasileira foi diretamente influenciada pelo governo, que, 
além de promover o desenvolvimento técnico, começou a se 
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preocupar também com o conteúdo dos programas. Nesse período, o 
Ato Institucional Nº 5, de 13 de dezembro de 1968, foi intensamente 
usado para cassar mandatos eletivos, para suspender o habeas corpus, 
para decretar intervenções federais sem qualquer salvaguarda 
constitucional etc. também uma forte censura foi imposta aos meios 
de comunicação social, principalmente às emissoras de televisão e 
rádio.  (MATTOS, 2002, p, 36). 

 

Durante o milagre econômico e com os altos índices de desenvolvimento, cada 

vez mais pessoas adquiriam o aparelho de TV, atraindo cada vez mais publicidade para 

as emissoras, o que propiciava ao governo mais oportunidades de integrar o país com o 

aval das emissoras. Novamente o governo favoreceu a indústria entre 1969 e 1977, 

concedendo 67 licenças para novas emissoras de TV em todo o território nacional. Além 

disso, o governo criou o crédito direto ao consumidor, permitindo a compra de mais 

produtos pela população, e o aparelho de televisão foi um dos itens mais adquiridos. 

Através da infra-estrutura técnica promovida pelo governo e a compra de aparelhos de 

TV facilitada pelo crédito fácil, a audiência da televisão aumentou consideravelmente. 

Com a publicidade dos produtos industrializados e importados e a publicidade oficial, a 

televisão brasileira obteve os recursos financeiros necessários para consolidar-se como 

maior veículo de mídia, que, de acordo com o projeto InterMeios,46 em 2009 detinha 

60,9% da verba publicitária. No primeiro trimestre de 2010, o número subiu para 

63,0%. 

 

Tabela 5 - Investimentos em publicidade por Meio durante o período Militar em (%) 

                                                 
46O projeto InterMeios é um projeto do Grupo de Mídia São Paulo que reúne profissionais das mais 
respeitadas agências de publicidade do país. Como resultado deste projeto o grupo produz o Mídia Dados, 
um anuário com dados sobre a publicidade, indicadores econômicos e demais informações acerca dos 
investimentos em publicidade nos meios de comunicação do Brasil. O anuário pode ser consultado 
gratuitamente no endereço eletrônico <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx>  
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A partir da Nova República e com a promulgação da Constituição de 1988, a 

influência e condução das políticas de telecomunicações saíram das mãos dos militares 

para cair nas mãos do Congresso Nacional, principalmente, do Ministro das 

Comunicações. O primeiro a ocupar o cargo no novo governo democrático foi o político 

baiano, Antonio Carlos Magalhães. A concessão de emissoras de radiodifusão passa a 

ser responsabilidade do Congresso Nacional e não mais decisão pessoal do Presidente 

da República. O que antes era usado como forma de garantir os objetivos do governo 

militar passou a ser utilizado, principalmente, para manter a divisão de mercado e a falta 

de concorrência entre as famílias que controlam a radiodifusão brasileira como moeda 

de troca para apoio das emissoras em projetos que precisavam do apoio popular. O 

Ministério das Comunicações passou a atuar de forma a garantir que tudo o que fora 

conseguido com a cumplicidade do governo militar não só continuasse, mas também 

prosperasse. “Era como se os militares se afastassem do poder, deixando a mídia com 

pessoas próximas de suas idéias, divulgadas pelo rádio e pela televisão.” (BRITTOS; 

BOLAÑO, 2005, p. 88). 
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A partir dos governos de José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Melo 

(1992-1991), Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o 

relacionamento estreito entre as emissoras e o governo se consolidou ainda mais, e 

políticas de comunicação foram traçadas para garantir o modelo de negócios da TV 

aberta brasileira.  

 

É assim que a manipulação privada funciona: uns solicitam 
concessões para não colocar emissoras no ar, só querem eliminar a 
concorrência; outros são os testas-de-ferro; outros querem concessões 
apenas para vender e o Ministério a tudo tolera com exceção de uns 
raros casos em que se aplica o provérbio popular para os amigos, tudo, 
para os inimigos, a lei. (HERZ, 2009, p. 76). 

 

 

Veremos adiante que a introdução da TV paga no país foi direcionada para não 

ameaçar a audiência da TV aberta, bem como a privatização da Telebrás, que influiu 

diretamente na dinâmica da indústria da radiodifusão no Brasil num momento em que as 

Teles estaduais planejavam investimentos importantes para a comunicação no país.   

Essa foi a base para que as emissoras de TV do Brasil construíssem sua história, 

apoiadas na infra-estrutura criada pelo governo militar e pela tutela dos governos da 

Nova República. Foram beneficiadas por leis, decretos e decisões favoráveis, 

concessões e outorgas de TV para aliados políticos ou que não representassem perigo 

para o governo nem para as emissoras, e pela publicidade oficial. Dessa forma, as 

emissoras consolidaram sua penetração no país, que, em 2010, alcançou 94,7% da 

população. Somente durante o governo Sarney (1985-1989) foram distribuídas 83 

outorgas para emissoras de TV. Destas, 43 somente no ano da emenda constitucional 

que aumentou para cinco anos o mandado de Sarney, e 30 outorgas foram entregues a 

políticos aliados do Governo. (BRITTOS; BOLAÑO, 2005, p 88). Durante o Governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), foram entregues 1848 outorgas de 

emissoras e retransmissoras de TV; somente durante a votação da emenda da reeleição, 

foram entregues 268 outorgas a políticos. Para o SBT, 342; a Rede Globo obteve 319 

outorgas; Rede Vida, 310; Bandeirantes, 252; Manchete, 226; Rede Record, 151; para 

as TVs educativas, 125 outorgas. (BRITTOS; BOLAÑO, 2005, p. 89). Essa situação 

eliminou a livre concorrência entre as emissoras de televisão aberta e ocasionou uma 
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divisão de mercado. Quatro redes de televisão se consolidaram e atuam até hoje como 

as principais no país. 

 

1.2 TV Globo 

 

  A história da TV Globo é marcada por fatos controversos e polêmicos. Amada 

por muitos, odiada também por muitos, pesa sobre a emissora os anos de cumplicidade 

com o governo militar e a influência direta nos caminhos da comunicação no país. 

Casos que repercutiram negativamente para a emissora, como o acordo Time-Life-

Globo, o caso da NEC, o debate presidencial entre Lula e Collor e a eleição de Leonel 

Brizola para o governo do Rio de Janeiro, arranham a credibilidade da emissora até 

hoje.   

 Fundada em 25 de abril de 1965, desde sua inauguração a TV Globo se viu 

cercada de polêmicas. Em 24 de junho de 1962, assinou dois contratos com o grupo 

norte americano Time-Life. O primeiro tornava o grupo americano sócio minoritário da 

TV Globo com 30% do capital; o segundo previa auxílio técnico e operacional que 

visava usufruir da experiência americana na produção de programas para a televisão. 

(HERZ, 2009, p. 109). Com isso, a TV Globo dava um salto enorme à frente de seus 

concorrentes, pois não só contava com milhares de dólares vindos do exterior, mas 

também empregava uma qualidade técnica e artística muito superior às demais 

emissoras brasileiras. Esse padrão técnico e artístico ficou conhecido como o padrão 

Globo de televisão. Porém, o acordo possuía pontos que feriam a constituição vigente à 

época. Pesava sobre ele a acusação de remessas de dinheiro enviadas pelo Time-Life 

sem nenhuma justificativa contratual e compra do prédio onde a TV Globo iniciou suas 

transmissões. Mais tarde conclui-se que o capital investido pelo grupo foi 10 vezes 

maior do que o capital inicial das Organizações Globo e, ainda, transferência de parte 

dos equipamentos pelo grupo americano e ingerência americana na programação da 

emissora. Além disso, parte dos equipamentos comprada por Roberto Marinho estava 

sob investigação, pois o empresário era acusado de comprar esses equipamentos em 

dólar com uma taxa cambial de três anos antes da cotação no momento da compra. 

Todas essas acusações acabaram por levar à abertura de uma Comissão Parlamentar de 
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Inquérito – CPI – para investigar a ligação entre o grupo americano e a TV Globo em 30 

de março de 1966. (HERZ, 2009, p. 187).  

 No dia 22 de agosto de 1966 a CPI aprovou por unanimidade o parecer do 

relator Djalma Marinho com as seguintes conclusões, como relata Herz (2009, p. 209). 

 

1º) Os contratos firmados entre a TV Globo e Time-Life ferem o 
artigo 160 da Constituição, porque uma empresa estrangeira não pode 
participar da orientação intelectual e administrativa de sociedade 
concessionária de canal de televisão; por isso, sugere-se ao Poder 
Executivo aplicar à empresa a punição legal pela infringência daquele 
dispositivo constitucional; 

2º) Deve ser remetida ao Poder Executivo cópia autêntica dos autos 
desta Comissão de Inquérito, para comprovação das providências 
sugeridas; 

3º) A mesa da Câmera dos Deputados criará, nos termos do 
Regimento Interno, uma Comissão Especial, interpartidária, para 
elaborar legislação específica sobre televisão (incluindo-se também 
rádio e jornal), para preservar a sua nacionalização, dada a presença de 
capitais estrangeiros nas organizações que explora essa atividade. 

  

 A TV Globo entra com recurso no dia 03 de março de 1967, deferido pelo 

Presidente Castelo Branco, que também instruiu o Consultor-Geral da República, 

Adroaldo Mesquita da Costa. Porém Castelo Branco deixaria o governo pouco tempo 

depois, passando o processo para as mãos do novo Presidente, Marechal Costa e Silva, 

que em 20 de outubro de 1967 “legalizou” a TV Globo (HERZ, 2009, p. 216) de uma 

vez por todas. 

 Assim, a emissora recebeu dinheiro e assistência técnica suficientes para 

implantar uma televisão de alta qualidade técnica e artística, o próximo passo para a 

estratégia de se tornar líder de audiência era unificar a programação das emissoras e 

suas afiliadas, o que extraordinariamente reduziria o custo das operações e da produção 

dos programas e favoreceria a veiculação dos anunciantes para um público maior e de 

mais fácil direcionamento. À época, os Diários Associados detinham 18 emissoras, 

porém cada uma operando independentemente. Em 1969, a Globo unifica a 

programação de sua emissora no Rio de Janeiro e em São Paulo, adquirindo um pedaço 

maior no bolo publicitário, mas, além disso, a estrutura em rede passou a ser incentivada 

pelo Governo, inclusive como uma das diretrizes do III Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) para o setor. (HERZ, 2009, p. 249). Essa estrutura, associada a 
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uma excelência na capacidade de gerenciamento e planejamento, muito se deve pela 

atuação de Joe Wallace, funcionário do grupo Time-Life que, após o rompimento do 

contrato entre as duas partes, permaneceu como funcionário da TV Globo. Juntamente 

com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho – o Boni e Walter Clark, implantaram um 

modelo de gerenciamento no negócio que viria ser modelo para outras emissoras. A 

partir dos anos 80, a TV Globo disparou na audiência e conseguiu índices de 

participação no mercado que nenhuma outra emissora no mundo conseguiria, 

alcançando 60% da audiência no Brasil. Em 2008, a TV Globo emplacou 44.3%.47 Essa 

liderança absoluta não apenas colocou a TV Globo entre as quatro maiores emissoras de 

TV aberta no mundo, mas também impediu qualquer outra iniciativa das emissoras 

concorrentes de competir diretamente com ela. (HERZ, 2009). 

Essa posição privilegiada da TV Globo acabou por criar uma tabela no valor dos 

comerciais, que influencia o valor de todas as outras emissoras devido à exorbitante 

audiência. Além disso, tem maior poder de negociação com as agências publicidades 

através dos Bônus de Veiculação, um prêmio acertado entre as emissoras e as agência 

de publicidade, dependendo do número de veiculações dos clientes das empresas de 

publicidade na grade de programação das emissoras. Durante toda sua história, o 

Sistema Globo de Comunicação teve papel importante na definição do sistema de 

radiodifusão brasileiro. Em destaque, após o governo militar, a implantação da TV paga 

no Brasil e a escolha do padrão digital para a TV digital aberta brasileira. Em 1994, 

inaugurou o Projac, no município de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, um complexo de 

produção de programas para TV considerado o maior da América Latina. (BORELLI; 

PRIOLLI, 2000, p. 90). Agora, em 2010, o Sistema Globo de Comunicação compreende 

69 veículos próprios em um sistema que “inclui outros 33 jornais, 52 rádios AM, 76 

FMs, 11 OCs, 105 emissoras de TV, 27 revistas, 17 canais e 9 operadoras de TV paga. 

Além disso, 3305 retransmissoras de TV.”48 

1.3 Sistema Brasileiro de Televisão – SBT 

  

 Silvio Santos recebeu do governo militar, no dia 19 de agosto de 1981, parte das 

emissoras do espólio da TV Tupi, que fora à falência anos antes. Treze emissoras 
                                                 
47Informação disponível em: <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx>. Acesso em: 26 set. 
2010, 21:14. 
48 Informação disponível em <http://donosdamidia.com.br/rede/4023> acesso em 2709/10 às 14h44m 
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passaram a fazer parte da TVS – TV Silvio Santos -- um canal que Silvio Santos já 

possuía desde 1976 no Rio de Janeiro. O restante das emissoras da Rede Tupi foi 

entregue a Adolfo Bloch para a montagem da rede Manchete. A divisão do espólio da 

Rede Tupi novamente beneficiou a TV Globo, pois dividiu uma estrutura que poderia 

fazer concorrência à sua posição de liderança.  

 

A decisão do governo de dividir em dois blocos os canais da Tupi 
acabou por fortalecer a posição da Rede Globo, que atuou diretamente 
no processo. Quatro grandes grupos disputavam o espólio da TV Tupi: 
Jornal do Brasil, Editora Abril, Manchete e Silvio Santos. Roberto 
Marinho resolveu ajudar Adolfo Bloch, da Manchete, por considerá-lo 
um adversário menos perigoso. (CRUZ, 2008, p. 41). 

 

Ao montar sua rede, o Sistema Brasileiro de Televisão ocupou a segunda 

colocação em audiência, lugar que recentemente perdeu para a TV Record. Não 

diferente das outras emissoras, o SBT também montou sua estrutura baseado no modelo 

de negócios norte-americano, entretanto, sem o suporte financeiro e técnico 

estrangeiros. Com menor investimento, o SBT direcionou sua programação para as 

camadas mais baixas da população. Em 1995, também inaugurou seu complexo de 

produção, o Complexo Anhanguera. Embora menor que o Projac, colocou o SBT em 

uma situação próxima à da TV Globo no aspecto tecnológico e de estrutura de 

gerenciamento e produção. Porém, “mesmo que as estruturas desses novos parques 

fossem iguais, a TV Globo ainda levaria uma grande vantagem pelo acúmulo de Know-

how. (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p, 90-91). Parte da receita do SBT provém de 

produtos do Grupo Silvio Santos, como a Telesena e o Baú da Felicidade. Dessa forma, 

o SBT nunca representou perigo para a TV Globo na guerra da audiência e mantém o 

modelo de negócios da TV analógica. “O SBT possui relação com 195 veículos no 

Brasil, tendo 37 grupos afiliados. A distribuição da programação para todo o país é 

garantida por suas 1441 retransmissoras de TV.”49 

 

1.4 TV Record 

 
                                                 
49Informação disponível em: <http://donosdamidia.com.br/rede/4023>. Acesso em: 27 set. 2010, 15:34. 
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 A TV Record é a emissora de TV mais antiga ainda em funcionamento no 

Brasil. Foi Fundada por Paulo Machado de Carvalho e entrou no ar em 27 de setembro 

de 1953. A emissora paulista encontrou a liderança de audiência naquela época por 

meios dos Festivais de Música e também foi a pioneira na transmissão de partidas de 

futebol ao vivo50.  Porém, em 1989, encontrava-se em dificuldade financeira, e Silvio 

Santos, que detinha 50% do capital da empresa, juntamente com seu sócio, Paulo 

Machado de Carvalho, venderam a emissora ao Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja 

Universal do Reino de Deus. Nos anos seguintes, a TV Record adotou uma estratégia 

agressiva para tentar tirar da TV Globo a liderança de audiência. Investiu em novelas e 

procurou fazer uma programação similar à da TV Globo. A estratégia vem rendendo 

alguns bons resultados e estima-se que a TV Record investiu cerca de R$ 1 bilhão de 

reais para tirar do SBT a vice-liderança da audiência.51 Parte desse dinheiro não vem 

apenas da publicidade veiculada em seus intervalos na programação. A igreja Universal 

do Reino de Deus “destina R$ 240 milhões por ano à televisão, segundo estimativas, 

comprando horário de madrugada acima do preço de mercado.” (CRUZ, 2008, p. 22).  

Atualmente a Rede Record é composta por “30 grupos afiliados, controlando direta e 

indiretamente 142 veículos. Seu sinal está presente em todo o Brasil por meio de 870 

retransmissoras de TV.”52 

 

 

 

1.5 TV Band 

 

 Em 13 de maio de 1967, João Jorge Saad inaugurou a TV Bandeirantes em São 

Paulo. O empresário paulista já atuava no mercado de comunicação com a Rádio 

Bandeirantes. Em 1975, inicia-se o processo para transformação da TV Bandeirantes em 

uma rede de televisão. Saad compra a TV Vila Rica e a transforma na TV Bandeirantes 

de Belo Horizonte; depois, no Rio de Janeiro, a TV Guanabara, em Botafogo. Nessa 

                                                 
50Informação disponível em: <http://rederecord.r7.com/historia.html>. Acesso em: 27 set. 2010, 23:03. 
51Informação disponível em: 
<http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/09/15/imprensa38106.shtml>. Acesso em: 
27 set. 2010, 23:28. 
52Informação disponível em: <http://donosdamidia.com.br/rede/21398>. Acesso em: 28 set. 2010, 00:10. 
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época, outras 12 pequenas estações espalhadas pelo Brasil compunham a Rede que 

crescia. Em 1980, já eram 24 emissoras espalhadas pelo país. Mas o crescimento da 

rede não ocorreu facilmente, pois a Embratel só possuía dois canais para os Estados 

com menor densidade populacional que já estavam ocupados por Tupi e Globo, o que 

obrigou a TV Bandeirante a investir no satélite da Intelsat, tornando-se a primeira 

emissora a operar por satélite 24 horas por dia. Em 1983, a TV Bandeirantes muda o 

posicionamento da emissora e passa a se dedicar com maior ênfase à transmissão de 

eventos esportivos e adota o slogan de Canal do Esporte. “A Band possui relação com 

166 veículos e 22 grupos afiliados. Seu sinal é distribuído para todo o Brasil também 

por meio da TV paga e por retransmissoras de TV aberta. São 1209 ao todo.”53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 - Evolução do Share de audiência nacional das Redes54 - Total da população – 7h às 24h – 2ª a 

Domingo55 

                                                 
53 Informação disponível em <http://donosdamidia.com.br/rede/4022> acesso em 06/10/10 às 04h41m 
54Mídia Dados – Informação disponível em <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx> acesso 
em 07/10/2010 às 08h42m. 
55Outras emissoras cujos valores não foram divulgados individualmente, outros aparelhos, outras 
freqüências não identificadas não cadastradas 
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1.6 A Implantação da TV digital aberta no Brasil 

 

 No dia 02 de dezembro de 2007, um pool formado pelas emissoras de televisão 

aberta de São Paulo deu início à transmissão do sinal digital e inaugurou a TV digital 

aberta no país com a transmissão da solenidade de lançamento na Sala São Paulo. O 

evento contou com a presença do Presidente Luis Inácio Lula da Silva e vários 

empresários da comunicação e políticos. A implantação da TV digital no Brasil mais 

uma vez foi determinada por interesses políticos e comerciais do que pela tecnologia em 

si. A escolha do padrão digital para transmissões no Brasil seguiu novamente o interesse 

dos radiodifusores, capitaneados pelo então Ministro das Comunicações, Hélio Costa. 

 

A assinatura do acordo com os japoneses foi uma vitória de Costa. 
Enquanto outros integrantes do governo negaram em várias ocasiões 
que a escolha já tivesse sido feita, a postura de Costa sempre foi 
consistente: pouco depois de assumir a pasta, passou a defender 
abertamente o padrão japonês, o preferido das emissoras de televisão. 
Inicialmente, a tecnologia era defendida pelas grandes redes, como a 
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Rede Globo, mas em janeiro de 2006 fechou-se um consenso com 
todas as empresas em torno do ISDB-T japonês. Ele permite que as 
emissoras façam transições para celulares, mantendo o modelo de 
negócios atual. (CRUZ, 2008, p. 93). 

  

Na prática, pouco mudou na estrutura de gestão da TV brasileira com a chegada 

da TV digital. A principal mudança até agora se concentrou em uma característica 

técnica: a Alta Definição da imagem e a qualidade superior do som digital ao analógico. 

Entretanto, a expectativa de que essa nova tecnologia iria trazer inovações importantes 

na produção, na distribuição do conteúdo televisivo e na publicidade e uso da 

interatividade ainda é grande. O que se percebe é uma clara tentativa da manutenção do 

modelo de negócios praticado na TV analógica. 

No quesito técnico, a intenção do governo de Luis Inácio Lula da Silva era 

desenvolver um padrão brasileiro para a digitalização da transmissão dos sinais de TV, 

assim como fora feito no inicio da TV analógica com o desenvolvimento do sistema 

PAL-M, uma derivação do sistema alemão, PAL.56 Posteriormente, propiciar o 

conteúdo da TV digital para a inclusão social. Para isso, o governo formou um 

consórcio de 30 universidades e centros de pesquisa que deram início às pesquisas para 

implantação da TV digital no Brasil, com subsídios do Fundo para o Desenvolvimento 

Tecnológico das Telecomunicações (Funttel).57 A Universidade Mackenzie, em São 

Paulo, de 1999 a 2000, conduziu os testes dos padrões europeu (DVB – Digital Video 

Broadcasting), americano (ATSC – Advanced Television System Committee) e japonês 

(ISBT – Integrated Services Digital Broadcasting), tendo indicado o padrão japonês 

como o mais robusto, utilizando uma faixa de 6 Mhz no espectro radioelétrico. 

Entretanto, a escolha do padrão não se deu diretamente por esses testes. Inclusive, 

dentro do próprio governo havia divergências na escolha do padrão.  

 

O Ministro das Comunicações, Hélio Costa, apontou em várias 
ocasiões o padrão japonês como o preferido pelo Brasil, antes mesmo 
da decisão. As negociações, no entanto, também passavam pela Casa 
Civil. A Ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, não chegou a 

                                                 
56Informação disponível em 
<http://www.lsi.usp.br/~mkzuffo/.../politicaspublicas/tvdigital/TVDigital.pdf> acesso em 06/10/10 às 
21h01m. 
57Informação disponível em <http://www.prd.usp.br/fpp/tvdigital/noticias.htm>  acesso em 06/10/10 às 
23h12m. 
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se posicionar em público sobre o assunto, mas seu assessor especial, 
André Barbosa Filho, havia se mostrado, em vários eventos públicos, 
favorável à proposta européia. (CRUZ, 2008, p. 89).  

 

O que estava mesmo em jogo era a manutenção do modelo de negócios na TV 

digital aberta como queriam os radiodifusores, mas com a abertura de uma nova 

plataforma a ser explorada pela publicidade: a mobilidade. A principal característica do 

padrão ATSC é a alta definição das imagens e do som; a do padrão DVB, a 

possibilidade da multi-programação; e do padrão ISBT, a mobilidade. (CRUZ, 2008, p. 

102). Com o padrão japonês, é possível a recepção do sinal digital por dispositivos 

móveis, como celulares, sem a mediação das operadoras de telefonia celular, o que 

agradava muito aos radiodifusores, pois não seriam obrigados a dividir a publicidade 

dessa plataforma com as empresas de Telecom. Assim, mesmo depois de vários meses e 

dinheiro público investido na fase inicial das pesquisas, no dia 26 de novembro de 2003, 

o Presidente Luis Inácio Lula da Silva assinou o Decreto Presidencial nº 4.901 que 

institui o SBTVD – Sistema Brasileiro de TV Digital, com as seguintes diretrizes 

apontadas por Cruz (2008, p. 99): 

 

I – Promover a inclusão social, a diversidade cultural do País e 
a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à 
democratização da informação; 

II – Propiciar a criação de rede universal de educação à 
distância; 

III – Estimular a pesquisa e o desenvolvimento e propiciar a 
expansão de tecnologias brasileira e da indústria nacional relacionadas 
à tecnologia de informação e comunicação; 

IV – Planejar o processo de transição da televisão analógica 
para a digital de modo a garantir a gradual adesão de usuários a custos 
compatíveis com sua renda;  

V – Viabilizar a transição do sistema analógico para o digital 
possibilitando às concessionárias do serviço de radiodifusão de som e 
imagens, se necessário, uso da faixa adicional de radiofreqüência, 
observada a legislação específica; 

VI – Estimular a evolução das atuais exploradoras de serviço 
de televisão analógica, bem assim o ingresso de novas empresas, 
propiciando a expansão do setor e possibilitando o desenvolvimento 
de inúmeros serviços de corrente da tecnologia digital, conforme 
legislação específica; 

VII – Estabelecer ações e modelos de negócios para a 
televisão digital adequados à realidade econômica e empresarial do 
País; 
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VIII – Aperfeiçoar o uso do espectro de radiofreqüências; 

IX – Contribuir para a convergência tecnológica e empresarial 
dos serviços de comunicações;  

X – Aprimorar a qualidade de áudio, vídeo e serviços, 
consideradas as atuais condições do parque instalado de receptores no 
Brasil; e 

XI – Incentivar a indústria regional e local na produção de 
instrumentos e serviços digitais. 

 

Uma importante determinação desse Decreto é que ele institui a TV digital 

brasileira como uma ferramenta para a inclusão social, diferente de outros países onde a 

transição já se completou. Nos EUA, por exemplo, a TV digital continuou com seu forte 

caráter de entretenimento e informação. Esse posicionamento do Governo Federal visa 

levar a TV digital brasileira a investir na interatividade, e isso poderá ser um importante 

diferencial na TV aberta digital do Brasil no futuro. É certo que houve outros 

acontecimentos e decisões que acabaram por definir o padrão japonês como o padrão no 

Brasil, com adaptações para a realidade brasileira, mas não é o objetivo desta pesquisa 

analisar a escolha do padrão de digitalização da TV digital brasileira. Por ora, o 

importante para este trabalho é entender que a TV digital brasileira foi condicionada à 

vontade dos radiodifusores brasileiros. O padrão nipo-brasileiro permite a mobilidade 

sem a interferência das empresas de Telecom, permite a interatividade e a alta definição 

da imagem e do som, e foi politicamente conduzido para restringir a entrada de novos 

concorrentes.58 Com isso, nenhuma mudança significativa aconteceu ainda e, 

provavelmente, irá demorar algum tempo para ocorrer, apesar de avanços importantes 

por parte de empresas privadas e de centros de pesquisas no desenvolvimento de 

aplicações para a interatividade. Essa expectativa está presente em diversos trabalhos 

acadêmicos em que são relatadas as possibilidades da TV digital, como o seguinte, 

preparado dentro da Associação dos Programas de Pós-graduação em Comunicação – 

Compós:  

                                                 
58Em 05 de agosto de 2010, o Supremo Tribunal Federal, julgou improcedente por 7 votos a 1, ação do 
PSOL contra a liberação de um canal digital para as emissoras de televisão sem que o Congresso 
Nacional votasse as concessões. O partido argumentava que a entrega de um novo canal era 
inconstitucional e assegurava o oligopólio das emissoras abertas. De acordo com o relator Carlos Ayres 
Britto, a entrega de um novo canal para as emissoras não feria a constituição porque a TV digital se 
tratava de uma melhoria no sistema de transmissão e não uma nova tecnologia, dispensando, assim, a 
necessidade da votação no Congresso Nacional. Informação disponível em < 
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/stf-descarta-que-sistema-de-tv-digital-do-brasil-seja-
inconstitucional-20100806.html> Acesso em 05 de jan. de 2010, 17:50. 
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Uma gama de serviços interativos passa a compor o espectro de 
funcionalidades da televisão associada à internet. Todos os benefícios 
da conexão como acesso a vídeos sob demanda, jogos multiplayers, 
serviços do governo, serviços bancários, contas de e-mail, acesso a 
redes de compra, redes sociais, bancos de dados passam a estar 
disponíveis no aparelho de televisão. O telespectador sincretiza agora 
o papel de interagente porque a televisão digital oferece condições de 
acesso a conteúdos da internet e expande em outros sub-produtos os 
conteúdos gerados a partir dos programas que exibe. (MÉDOLA, 
2009, p. 2).59 

 

Mas há um problema corrente no entendimento das possibilidades da TV digital 

aberta: muitos a confundem com TV digital por meio da internet e imaginam que as 

duas plataformas poderão conviver simultaneamente. Essa possibilidade existe. O 

professor Luis Fernando Soares, da Universidade PUC-Rio, afirmou que, em breve, 

deixaremos de classificar as plataformas de distribuição de TV em diversos meios, pois, 

por parte da engenharia, é tudo a mesma coisa, o que muda é apenas os códigos de 

transporte do sinal. Assim, o termo TV digital será empregado para toda e qualquer 

distribuição de conteúdo de um produto digitalizado, seja no ar, por cabos de fibra ótica 

ou pela rede internet.60 Do ponto de vista da engenharia, essa possibilidade pode ser 

possível, mas sob o olhar da comunicação, não. Basta relembrar McLuhan (1996) e sua 

afirmação de que o meio é a mensagem. Um mesmo programa poderá ser concebido 

para ser exibido na TV digital aberta e no celular com a mesma linguagem? Uma novela 

produzirá os mesmos efeitos comunicacionais aos receptores que a consomem em um 

aparelho de TV de 42 polegadas do mesmo modo que em uma tela de 17 polegadas do 

computador? A interatividade na TV aberta será a mesma da internet?  

 

Quando olhamos na Europa a penetração nos lares da televisão digital 
no final de 2002 encontramos três grupos de países. A maioria dos 
países europeus possui vários lares utilizando televisão digital que 
variam entre a ausência e os 10%. [...] Nos últimos 20 anos, as 
experiências da televisão digital (seja por cabo, terrestre ou por 

                                                 
59MÉDOLA, Ana Silvia Lopes Davi. Televisão digital brasileira e os novos processos de produção de 
conteúdo: os desafios para o comunicador. Revista da Associação Nacional de programas de Pós-
graduação em Comunicação – Compôs | E-compós, Brasília, v.12, n. 3 set/dez de 2009. Disponível em: 
<http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/view/379>. Acesso em: 07 out. 2010, 03:21. 
60Informação verbal proferida no Congresso Panamericano de Comunicação, realizado em Brasília no dia 
02 de dezembro de 2010.  
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satélite) têm registrado mais fracassos que sucessos. (CARDOSO, 
2007, p. 169-170). 
 

A convergência de conteúdos é possível sem que as características próprias de 

cada plataforma sejam levadas em consideração? São muitas perguntas ainda sem 

respostas, o que fica evidente é que as empresas com foco de atuação na internet não 

estão mesmo dispostas a distribuir o conteúdo produzido pelas e para as emissoras de 

televisão, e é possível que a cada dia fique mais difícil identificar quais programas 

foram produzidos primeiramente para serem exibidos na televisão aberta. Aliás, está 

tem sido uma das ações das emissoras de TV nos EUA na tentativa de conter a 

distribuição do conteúdo produzido por elas em outras plataformas e dispositivos. 

Emissoras e estúdios de cinema lançaram o site Hulu61 impedindo legalmente que 

empresas como a Google TV e a Apple TV exibam o conteúdo das emissoras abertas. 

Mas, outros produtores de conteúdo, como a CNN estão aderindo estas novas 

plataformas, o que leva ao consumo de programas com a linguagem televisiva por meio 

de dispositivos digitais e pela internet àqueles que possuem conexão banda larga com 

web.  

Nos EUA, a tentativa de se manter o modelo de negócios apostando na alta 

definição das imagens sem interatividade foi apontada como uma das causas pelo pouco 

impacto que a TV digital provocou naquele país. (GALPERIN, 2004). No Brasil, a TV 

digital aberta também está configurada para dar continuidade ao modelo de negócios da 

TV analógica e até o momento final da redação deste texto, passado três anos de seu 

lançamento, a TV Digital no Brasil possui baixo índice de penetração.62 

Até o momento, pouquíssimas inovações foram introduzidas nas transmissões da 

TV digital aberta no Brasil. Emissoras, empresas privadas de tecnologia e centros de 

pesquisa estão testando aplicativos para interatividade por meio do Ginga,63 centrando 

estes aplicativos em ações comerciais e informativas, tais como: previsão do tempo, 

trânsito, cotação de moeda, etc. A aposta das emissoras brasileiras para que as pessoas 

                                                 
61www.hulu.com é um site que exibe conteúdo grátis e pago mantido pelas principais emissoras de 
televisão e estúdios cinematográficos dos EUA. Foi criado como forma de competir com o site Youtube 
da empresa Google.  
62TV Digital completa 3 anos no Brasil. Teleco. Informação disponível em < 
http://www.teleco.com.br/tvdigital.asp> Acesso em 05 de jan. de 2011, 10:40. 
63Camada de software intermediário (middleware) que permite o desenvolvimento de aplicações 
interativas para a TV Digital de forma independente da plataforma de hardware dos fabricantes de 
terminais de acesso (set-top boxes). 
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adotem a nova TV também se baseou na alta definição da imagem e do som e em 

muitas promessas a respeito da interatividade, mas que estão demorando mais do que o 

anunciando para se tornarem realidade. Mudanças estruturais na grade de programação, 

ou mesmo no telejornalismo, dificilmente serão praticadas pelas emissoras na TV 

digital aberta, que ainda possuem uma grande audiência no país na plataforma 

analógica. Novos formatos somente serão introduzidos quando a interatividade e a 

publicidade estiverem definidas para a TV digital e a geração de lucro assegurada. 

Porém, enquanto as emissoras esperam pela definição desses novos modelos de 

negócio, o público que quer consumir programas audiovisuais está encontrando novas 

formas de se chegar a esse conteúdo. Portanto, a manutenção e a demora na definição de 

um novo modelo de negócio na TV digital aberta poderá ser um erro estratégico grave 

no futuro por parte das emissoras, visto a rapidez com que as empresas que atuam no 

setor de telecomunicações estão aumentando sua participação no mercado audiovisual 

em todo mundo.  

 

 

 

Capítulo IV 

 

1.1 Desafios à TV digital aberta brasileira 

 

Até aqui o texto se pautou por mostrar como o modelo de negócios da televisão 

aberta no Brasil se consolidou no período da Era Industrial e da transmissão analógica e 

de que forma este modelo está sendo transferido para a TV digital aberta ao mesmo 

tempo em que as transformações causadas pela Era da Informação estão formando uma 

nova demanda de consumidores que não utilizam a televisão como principal veículo de 

informação e entretenimento.  Essas transformações estão alterando nossos padrões de 

relacionamento, trabalho, decisões e consumo, e a televisão, como maior veículo de 

comunicação de massa, com forte penetração nas famílias e forte papel social, não 

ficaria imune a elas. Acreditar que a única mudança da TV seria a evolução de sua 

tecnologia de transmissão de imagens e som é uma observação limitada e ignora vários 
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outros aspectos que estão atuando em conjunto e que poderão alterar o papel da 

televisão em nossa sociedade e a forma como os indivíduos irão interagir com o 

aparelho e com a indústria televisiva.  

Neste capítulo, a pesquisa aponta fatores que estão atuando em maior ou menor 

grau em todas as sociedades em que a tecnologia da informação está em curso e sendo 

implantada, seja por políticas governamentais ou iniciativas do mercado, e que estão 

impactando de diferentes formas o modelo de negócios da TV aberta em todo o mundo. 

No Brasil, as emissoras de televisão aberta estão sendo expostas a riscos de viabilidade 

econômica por fatores muito mais profundos do que apenas a concorrência com as 

novas plataformas de distribuição de conteúdo audiovisual. Caso os gestores das 

emissoras de televisão façam avaliações equivocadas das transformações sociais, 

políticas e econômicas que a sociedade em rede tem provocado, apontadas por Castells 

(1999) e descritas abaixo, poderão colocar em xeque o futuro das empresas de televisão 

aberta no Brasil, assim como em outras partes do mundo.   

 

 

1.2 A Sociedade em Rede 

 

Castells (1999) tornou-se uma referência teórica no estudo desta nova sociedade 

advinda da inovação tecnológica no campo da informação e que está substituindo a 

sociedade formada na Era Industrial. Ele fornece uma importante bibliografia, com 

pesquisas que apontam quais são essas transformações e de que forma elas afetam o 

papel dos veículos de comunicação estruturados na Era Industrial. Mas, por estarmos 

ainda em um período de transição entre a Era Industrial e a Era da Informacional, e por 

essa transição ser diferente de país para país, algumas reais implicações que a sociedade 

em rede está impondo à mídia podem passar despercebidas. É preciso, então, um olhar 

mais atento para enumerar e avaliar o quanto esta nova sociedade está adquirindo novos 

hábitos e novas formas de se relacionar com o aparato midiático e, que no entender 

deste pesquisador, está sendo subestimado pelas emissoras brasileiras. Castells (2009) 

nos apresenta dois conceitos em sua análise sobre a sociedade em rede que afetam 

diretamente o modelo de negócios da TV aberta no Brasil: a empresa e a nova forma de 

trabalho na era informacional e a comunicação em rede pela audiência criativa.  



 

 

79

 

Castells (1999) afirma que a revolução da tecnologia da informação é o ponto 

inicial para se entender a complexidade da nova economia, da nova sociedade e da nova 

cultura que vem sendo criada por aqueles que são denominados de conectados: a cultura 

da virtualidade real. Essa nova economia, informacional/global, reestruturou o 

capitalismo, baseado na produção em série de produtos manufaturados, estruturada na 

Divisão Social do Trabalho64 e por meio da coesão da sociedade em torno da fábrica nas 

grandes cidades, traços marcantes da sociedade na Era Industrial. No capitalismo 

informacional (CASTELLS, 1999), a economia global passa a buscar a produtividade, 

não no processo de produção baseado na introdução de novas energias (vapor, petróleo, 

energia elétrica), mas no aumento da produtividade através dos investimentos em 

tecnologia, no mercado financeiro global, na geração de conhecimento e dos processos 

de informação e na comunicação simbólica, aplicada novamente na melhoria desses 

processos. Castells (1999) ressalta que o modelo keynesiano de crescimento capitalista, 

“que levou prosperidade sem precedentes e estabilidade social à maior parte das 

economias e mercados” (1999, p. 55), atingiu sua própria limitação no início da década 

de 1970 e vem se deteriorando desde então, sob a forma da inflação desenfreada em 

todo mundo. Essa situação acabou por gerar uma onda de desregulamentação e 

privatização em muitos países, forjando as bases para uma economia liberal com maior 

participação do mercado na economia. Na nova Era Informacional, apontada por 

Castells (1999), a produção industrial deixou de ser a base formadora do Capital, e a 

sociedade foi obrigada a se reorganizar, mas não mais em torno da fábrica. Segundo 

Castells (2009, p. 61), na nova economia, as sociedades continuam dependentes do 

capitalismo, mas um novo tipo de capitalismo, que depende da inovação como forma de 

crescimento da produtividade; dos mercados financeiros globais, conectados através das 

redes de computação; de redes de gestão interna e externa e de uma mão de obra 

flexível e adaptável, capaz de se autoprogramar para o cumprimento de papéis e não de 

tarefas especializadas, podendo atuar de acordo com a necessidade da empresa e não ser 

substituída por uma máquina.  

Esta nova configuração da sociedade está contribuindo significativamente para 

com a fragmentação da massa de trabalhadores. O trabalho e o emprego estão mudando 

do formato estabelecido na fase industrial e se adaptando à nova realidade da sociedade 

                                                 
64Obra de Émile Durkheim publicada em 1893 onde o sociólogo estuda a função social do trabalho e a 
divisão de classes e pensamentos que provoca na sociedade industrial.  
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informacional, descrita por Castells (1999), criando novos grupos, novos setores, novas 

relações, e a internet e as novas plataformas de distribuição de conteúdo vieram ao 

encontro da demanda comunicacional desta nova massa de trabalho, oferecendo novas 

ferramentas e satisfazendo as necessidades de comunicação e interação destes novos 

trabalhadores, de uma forma que a mídia tradicional não mais satisfaz. Assim, podemos 

aferir que a fragmentação da audiência ocorreu antes mesmo das novas plataformas de 

distribuição de conteúdo e da própria internet serem disponibilizadas para o público, 

estas, apenas encontraram uma demanda que fora criada pela nova sociedade 

informacional e que estava carente de um veículo de comunicação que lhe 

proporcionasse condições de consumir produtos midiáticos dentro da nova configuração 

de trabalho e de convívio social. A massa de trabalhadores que retornava da fábrica e 

ligava a TV ao chegar em casa, rodeada pela família e que permanecia frente à televisão 

por um longo período, está sendo substituída por um contingente de pessoas que não 

possuem o mesmo horário de trabalho, assumem várias funções (ou papéis) dentro da 

empresa e na sociedade, possuem nível educacional mais elevado e precisam gastar 

menos tempo à procura de informação e entretenimento para dar conta de todas as 

atividades que exercem.  Esta é a nova audiência dos veículos de comunicação, ou parte 

dela. São para estes indivíduos que as novas plataformas de distribuição de conteúdo 

estão se voltando. Esta nova massa de trabalhadores se originou a partir do momento em 

que as tecnologias de informação e a globalização tornaram possível a estruturação de 

uma nova empresa: empresa em rede. (Castells, 1999) 

 

  

1.2.1 A empresa em rede  

 

 

Castells (1999, p. 210) concentra em cinco pontos fundamentais a trajetória das 

organizações na reestruturação do capitalismo e na transição para o informacionalismo:  

 

1 – Quaisquer que sejam as causas e origens da transformação 
organizacional, houve, de meados dos anos 70 em diante, uma divisão 
importante (industrial ou outra) na organização da produção e dos 
mercados na economia global; 
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2 – As transformações organizacionais interagiram com a 
difusão da tecnologia da informação, mas em geral eram 
independentes e precederam essa difusão nas empresas comerciais; 

3 – o objetivo principal das transformações organizacionais 
em várias formas era lidar com a incerteza causada pelo ritmo veloz 
das mudanças no ambiente econômico, institucional e tecnológico da 
empresa, aumentando a flexibilidade em produção, gerenciamento e 
marketing; 

4 - Muitas transformações organizacionais visavam redefinir 
os processos de trabalho e as práticas de emprego, introduzindo o 
modelo da “produção enxuta” com objetivo de economizar mão-de-
obra mediante a automação de trabalho, eliminação de tarefas e 
supressão de camadas administrativas; 

5 – A administração dos conhecimentos e o processo das 
informações são essenciais para o desempenho das organizações que 
operam na economia informacional global.  

 

Essas transformações não puderam ser experimentadas por todas as empresas 

que procuram se adaptar às novas imposições do mercado global. Muitas ainda operam 

dentro do sistema da Era industrial e encontram grandes dificuldades para se 

posicionarem diante das exigências de um mercado cada vez mais competitivo. 

Friedman (2007) aborda a difícil adaptação da empresas nesta nova economia em seu 

livro, O Mundo é Plano: uma breve história do século XXI. O autor apresenta fatores 

que estão elevando o grau de competição entre as empresas a nível mundial e aponta 

que o setor empresarial sofreu um “achatamento” com as possibilidades de 

comunicação em rede; de diminuição dos custos de produção; com a capacitação dos 

trabalhadores e a possibilidade do trabalho colaborativo entre empresas e indivíduos, 

originado uma convergência que ninguém previu. 

 

A plataforma do mundo plano é produto de uma convergência entre o 
computador pessoal (que subitamente permitiu a cada indivíduo 
tornar-se autor de seu próprio conteúdo em forma digital), o cabo de 
fibra ótica (que subitamente permitiu a todos aqueles indivíduos 
acessar cada vez mais conteúdo por quase nada) e o aumento de 
softwares de fluxo de trabalho (que permitiu aos indivíduos de todo o 
mundo colaborar com aquele mesmo conteúdo digital estando em 
qualquer lugar, independente da distância entre eles). Ninguém previu 
esta convergência, ela simplesmente aconteceu. (FRIEDMAN, 2007, 
p. 21).  
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O problema é que as emissoras de televisão (e as demais mídias de massa) não 

puderam acompanhar essas transformações da mesma forma que as demais empresas. 

Isso porque a característica generalista da televisão aberta impõe às emissoras condições 

muito específicas no trato com a audiência, por ser heterogênia e por experimentar 

níveis diferentes na transição da sociedade industrial para a sociedade informacional. 

Com isso, as emissoras de TV aberta ainda operam dentro da estrutura empresarial da 

era industrial, com grande volume de empregados, isoladas na produção de conteúdo, 

com pouca participação de programas independentes, e olham para a audiência como se 

esta ainda fosse a mesma da sociedade industrial. Ao se repetir a mesma programação, 

os mesmos horários e dias programados em todas as emissoras afiliadas que compõem a 

rede, custos com a produção dos programas, mão-de-obra e estruturas administrativas se 

somam e tornam demasiadamente cara a estrutura televisiva necessária para manter uma 

emissora de televisão aberta e gratuita para o espectador. Somente a TV Globo produz a 

cada ano 22 mil horas de produção própria para seu canal aberto e seus canais por 

assinatura,65 e a que custo? As três principais emissoras de televisão aberta no Brasil 

detêm todos os processos de produção de sua programação: marcenaria (cenários e 

adereços), figurino, captação de imagem, edição, pós-produção e distribuição e 

desenvolvimento de tecnologias.66 Essa organização requer um grande número de 

funcionários diretos e indiretos e para todos os outros setores que são necessários para 

manutenção de uma estrutura dessa magnitude. A TV Globo, com o Projac, sua central 

de produção de novelas e programas (exceto jornalismo) no Rio de Janeiro, possui uma 

área construída de 1,65 milhão m2 e 6.000 funcionários. A Rede Record, com o 

RecNov, também no Rio de Janeiro, localiza-se em uma área de 200 mil m2 e 2.000 

funcionários (também apenas novelas e programas).67 O SBT, com o Complexo 

Anhanguera, em São Paulo,  construído em uma área de 231 mil m2 e com 5.000 

funcionários.68 Esses números dão a dimensão dos gastos necessários para se manterem 

essas estruturas.  

                                                 
65Discurso proferido por Roberto Irineu Marinho na abertura do Congresso da Associação Brasileira de 
TV por Assinatura no Centro de Convenções Transamérica Expo Center – São Paulo, 10 de agosto de 
2010.   
66TV Globo, SBT e TV Record, apresentaram aplicações próprias, desenvolvidas por funcionários das 
emissoras  para o Ginga no Congresso SET 2010. 
67Informação disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u416610.shtml>. Acesso 
em: 11 out. 2010, 04:52. 
68Informação disponível em: <http://www.sbt.com.br/institucional/cdt.asp>. Acesso em: 11 out 2010, 
05:02. 
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Ao imporem a maior parte de sua programação para suas afiliadas, ocorre um 

fato característico às empresas de mídia e principalmente às emissoras de televisão 

aberta: não importa o custo de produção do programa; o que determina o valor do 

comercial é o índice de audiência. Ou seja, não importa quanto custa o capítulo de uma 

novela ou a produção de um telejornal: o valor que será estipulado sobre o comercial 

não é o custo de produção do programa, mas a audiência que está sintonizada no canal 

no momento da veiculação. No caso da TV paga, canais que investem na produção 

própria de conteúdo, como Discovery, HBO etc., contam com o recurso da assinatura do 

canal, porém as emissoras abertas são impedidas de cobrar taxas como na TV por 

assinatura. Isso quer dizer que o mesmo programa pode sofrer uma variação muito 

grande em cada região do país. O problema se agrava ainda mais na internet, pois o 

produto é consumido (ou seja, visto) e gera pouco ou nenhum dividendo para a 

emissora. 

O setor da mídia é normalmente caracterizado por custos de produção 
muito elevados em comparação com o custo de reprodução. Nos 
setores dotados desta particularidade, o preço de venda dos produtos 
não está relacionado com o custo da produção, mas sim com o valor 
que cada consumidor estará disposto a pagar pelo seu consumo. A 
estratégia associada a essa estrutura de custos assenta na 
diversificação de produtos e mercados, por isso, quando a sua soma 
cobre o investimento na produção, ocorre lucro. Essa lógica favorece a 
integração vertical. (CARDOSO, 2007, p. 276). 
 

 

Isso gera um problema grave para as emissoras, pois a possibilidade de um 

maior controle sobre a medição dos índices de audiência, e com isso, praticar um valor 

que cubra o custo de suas produções e gere lucro, acontece nos grandes centros e 

regiões metropolitanas das grandes cidades. Ao mesmo tempo, é nesses locais que as 

tecnologias de distribuição de vídeo e de acesso à internet de alta velocidade atendem às 

necessidades da nova demanda que não possui “tempo” para acompanhar a 

programação verticalizada das emissoras. Quando essa competição faz cair os índices de 

audiência de uma emissora ou programa, cai também o valor do comercial. Já nas 

regiões do país que não contam com a medição em tempo real da audiência, esta é 

tomada por pesquisas de rua ou por telefone, o que gera um custo muito alto cobrado 

pelos institutos de pesquisa, chegando a inviabilizar a prestação do serviço. Mesmo 

assim, quando feito, perde-se um tempo, hoje precioso, até a divulgação dos resultados. 

Ou seja, é muito difícil para as emissoras determinar qual seja o real impacto que a 
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internet tem na audiência televisiva. Um aparelho televisor desligado não indica que o 

espectador esteja conectado à internet, assim como um televisor ligado não significa que 

a pessoas esteja assistindo à televisão e, por conseqüência, os anúncios.  

Outro grave problema para as emissoras em relação ao custo de suas produções é 

quando o programa cai na rede e é distribuído gratuitamente entre usuários ou sites 

especializados. O caso do site YouTube é o mais evidente, pois conteúdo profissional e 

amador está disponível para os internautas a custo zero de produção para o site e 

nenhum dividendo para as emissoras. Ou seja, a empresa Google, proprietária do 

YouTube, lucra sobre os custos de produção de outras empresas ou pessoas que 

voluntariamente abastecem o site com novos conteúdos.  

Essa estrutura de produção das três principais emissoras do país é peculiar ao 

Brasil. Nos EUA, a lei determina que a programação seja realizada por empresas 

independentes, como forma de aumentar o conteúdo sem investimentos vultosos. 

Durante a década de 90, várias fusões e aquisições injetaram enormes quantias de 

dinheiro no caixa das emissoras americanas e trouxeram o conteúdo dos estúdios de 

cinema para a televisão, repartindo assim os custos de produção. A rede de televisão 

ABC foi comprada pela Capital Cities Communications, proprietária da maioria de 

emissoras avulsas nos EUA. A NBC tornou-se uma divisão da gigante General Electric 

e, atualmente, 51% da empresa é controlada pela Comcast, maior operadora de TV por 

assinatura dos EUA.69 A CBS teve seu controle acionário adquirido por Laurence Tisch, 

empresário do ramo de hotéis e tabaco. “Os novos donos da NBC e da CBS não tinham 

quaisquer propriedades significativas em outras mídias eletrônicas além de suas 

operações em emissoras de televisão.” (DIZARD, 2000, p. 132). 

As estruturas das emissoras de TV aberta tornaram-se demasiadamente caras 

para os novos padrões da economia global. Toffler (2007, p. 59) descreve seis 

princípios do industrialismo que se originou com a Segunda Onda de desenvolvimento 

econômico e social na história da humanidade, que podem ser observados nas estruturas 

verticais de empresas que ainda trabalham na lógica da Era Industrial. O primeiro 

princípio é a Padronização e Toffler (2007); chama a atenção para compreendermos que 

esse princípio não foi aplicado apenas na fabricação dos produtos manufaturados, mas 

                                                 
69Informação disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Comcast_assume_controle_da_NBC_Universal>. 
Acesso em: 17 dez. 2010, 23:40. 
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também em vários aspectos de nossa vida. Frederick Winslow Taylor foi um dos 

precursores da padronização e lançou as bases do “Taylorismo” ao acreditar que “havia 

uma maneira melhor (padrão) de realizar cada tarefa, uma ferramenta melhor (padrão) 

para executá-la e um tempo estipulado (padrão) no qual podia ser completada.” 

(TOFFLER, 2007, p. 60). Essa padronização foi levada para fora da fábrica e acabou 

por moldar as sociedades industrializadas, padronizando-as e impondo-as características 

muito semelhantes.  

A Especialização veio consequentemente à Padronização, “acelerando a divisão 

do trabalho, substituindo o descuidado camponês pau-para-toda-obra pelo minucioso e 

limitado especialista e o trabalhador que só fazia uma tarefa.” (TOFFLER, 2007, p. 62). 

Essa especialização, segundo princípio apresentado por Toffler (2007), forçou uma 

intensa profissionalização e uma nítida divisão entre produtor e consumidor.  

O terceiro princípio é a Sincronização. O tempo passou a ser algo de muito valor 

na sociedade industrial, pois as máquinas não podiam ficar paradas e, assim, o trabalho 

passou a ser organizado de acordo com o tempo, em jornadas de trabalho. “O tempo na 

escola passou a ser marcado como a um aviso sonoro, uma prévia do que os alunos 

encontrariam quando chegassem à fábrica na juventude.” (TOFFLER, 2007, p. 64). 

Além do tempo para o trabalho, o tempo para os momentos de folga e intervalo também 

foram sincronizados. Nas emissoras de televisão, surge o horário nobre.  

A Concentração foi o quarto princípio que moldou a Segunda Onda. Juntamente 

com as fábricas, as cidades crescem, e a concentração urbana aumenta 

consideravelmente. Um processo às vezes natural; outros, incentivados por políticas 

públicas com vistas a suprir as fábricas de mão-de-obra. A concentração dos fluxos de 

capital também foi concentrada, gerando o truste e os monopólios. “Quer em energia, 

população, trabalho, educação, quer em organização econômica, o princípio 

concentrativo da civilização da Segunda Onda, penetrou fundo.” (TOFFLER, 2007, p. 

65). Essa concentração nas cidades seria a base do modelo de negócios da TV aberta 

nos EUA e outros países, inclusive no Brasil, pois a publicidade seria direcionada para 

esse contingente de pessoas que trabalhavam na indústria.  

Com os conglomerados, monopólios e oligopólios, a Maximização também se 

tornou um princípio da Segunda Onda.  
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Se fosse verdade que os períodos de produção na fábrica produziriam 
os custos de unidade mais baixos, então, por analogia os aumentos em 
escala produziriam economias igualmente em outras atividades. 
“Grande” tornou-se sinônimo de eficiente e maximização tornou-se o 
quinto principio. (TOFFLER, 2007, p. 67). 

 

 

A Maximização não foi um princípio adotado apenas pelas fábricas, mas 

também por países que, na busca por desenvolvimento e projetos neocolonizadores 

(blocos de livre comércio e criação de empresas transnacionais), foram formados para 

expandir o sistema industrial dos países mais avançados. A industrialização no Brasil, 

na década de 70, produziu um enorme crescimento econômico, chamado de o milagre 

econômico brasileiro, aliado a uma alta crescente da dívida externa. Dentro desse 

conceito de Maximização, surgiu a estrutura de transmissão em rede e a formação dos 

grandes grupos de comunicação no Brasil.  

A Centralização, sexto princípio, também veio como consequência dos demais 

princípios característicos da Segunda Onda e foi aplicada “até uma perfeição de pura 

arte.” (TOFFLER, 2007, p. 69). A Centralização foi o resultado de um esforço 

monumental de controle na busca por resultados, e o processo decisório foi entregue a 

poucos funcionários de primeira linha, que, munidos de relatórios diários, tomavam 

decisões baseados em números, pesquisas quantitativas e qualitativas. O controle da 

economia foi dado ao Estado (países comunistas) e à iniciativa privada (países 

capitalistas), mas, na sociedade capitalista, a forma máxima de centralização veio 

“ajudada por uma invenção crucial, cujo próprio nome revela o seu propósito: o banco 

central.” (TOFFLER, 2007, p. 71). 

Esses seis princípios formaram o conjunto de valores que moldaram a sociedade 

industrial. A televisão aberta no Brasil nasceu e se desenvolveu dentro desse processo 

de industrialização. Sua estrutura, além de ter sido forjada por esses princípios como 

empresa, servia à sociedade industrial que nascia no país, resultado desse processo. Se 

não, vejamos: a padronização da programação e das etapas de produção foram dois dos 

aspectos relevantes na construção das redes de televisão, tanto no conceito quanto na 

prática. Cenários, iluminação, formatos jornalísticos, programas de entretenimento e 

informação eram e ainda são produzidos dentro de um padrão técnico e artístico, com 

pequenas variações de emissora para emissora. Essa padronização alcançou o mais alto 

nível com a implantação dos centros de produção, como o Projac da TV Globo, onde 
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todo o processo estava sob o controle de uma direção geral. A Sincronização foi 

puramente reflexo da sociedade industrial que, com a divisão das jornadas de trabalho, 

dividiu os públicos e fez surgir o horário nobre, o telejornal da manhã, o Telecurso 

Segundo-grau na madrugada, etc. A Maximização já traz no próprio nome o conceito e 

a funcionalidade do veículo, pois a televisão aberta é para as massas, fazendo a 

cobertura nacional dos fatos mais importantes, produzindo programas generalistas, 

correndo atrás do melhor Ibope, que surgiu para atender à necessidade de quantificar a 

audiência que se concentrava nas grandes cidades frente ao aparelho de TV. A 

Centralização acabou por gerar o oligopólio da comunicação no Brasil e fez com que 

toda a produção de informação noticiosa fosse, e ainda o é, controlada por poucas 

famílias e muito próxima a interesses econômicos e ideológicos de seus proprietários.  

Como visto no capítulo anterior, a Rede Globo participou direta e indiretamente 

de todos os processos de formação da indústria televisiva no país e, em muitos casos, foi 

beneficiada diretamente por políticas de comunicação que asseguravam ou lhe davam 

condições mais favoráveis de atuação dentro do mercado de radiodifusão brasileiro do 

que suas concorrentes. No aspecto interno, como empresas influenciadas pelos 

princípios da Era Industrial, a Centralização dos processos de produção em um único 

espaço possibilitou um alto grau de controle dos gastos com produção de programas e 

telejornais. Então, uma importante pergunta deve ser feita: quanto mais de audiência 

uma emissora de TV aberta pode perder sem que isso afete o alto custo de suas 

estruturas e não influa em sua qualidade técnica e artística? 

Como o processo de industrialização no Brasil aconteceu tardiamente, se 

comparado a países desenvolvidos, a televisão brasileira, nesses 60 anos de existência, 

teve condições de explorar ao máximo essa conjuntura político-econômica e se 

desenvolveu paralelamente, atingindo rapidamente um grande sucesso em seu modelo 

de negócios e o mantém até hoje. Mas sinais estão sendo dados a todo o momento de 

que as coisas estão mudando. O problema é que no Brasil essa mudança está se dando 

de maneira lenta, o que pode levar alguns executivos a entender que, ainda durante um 

bom tempo, as coisas continuem as mesmas e que as reais transformações da sociedade 

e, por conseguinte da TV aberta, estejam ainda em um futuro muito distante.  

Um estudo realizado em 2001 pela UNDP - United Nations Development 

Programme – órgão ligado às Nações Unidas, apresentado por Cardoso (2007), 

classificou o Brasil na 53ª colocação numa lista de países em transição para uma 
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sociedade em rede. O estudo aponta a qualificação de uma sociedade como 

informacional, baseada na tecnologia da informação, no nível da infra-estrutura, 

produção e conhecimento. O estudo não leva em consideração apenas os acessos por 

parte da população à internet. A infra-estrutura baseia-se no número de máquinas 

ligadas à internet por 10 mil habitantes, e contratos de celulares por mil habitantes. Na 

produção, os aspectos mensurados são:  

a) a exportação de alta tecnologia sobre o total da exportação do país, 

sobre o comércio eletrônico (servidores seguros por 100 mil 

habitantes); 

b) sobre a taxa dos servidores seguros e da relação entre hosts e 

servidores seguros; 

c) no número de usuários da internet; 

d) na proporção da participação da população estudantil no ensino 

superior de ciências 

e) no número de cientistas e engenheiros (por milhão de pessoas); 

f) nos resultados do teste Pisa de habilidade em matemática e em 

ciências.  

 

Como o estudo foi apresentado em 2001 é provável que o Brasil tenha se 

deslocado para cima na lista dos países em transição para a Sociedade da Informação, 

mas a pertinência do estudo é mostrar com clareza que estamos em uma fase de 

transição, saindo de uma sociedade formada no final da Era Industrial para a uma 

sociedade que está sendo moldada pela Era da Informação.  No início da década de 70, 

os países desenvolvidos, como os EUA, já davam sinais de que uma nova sociedade e 

economia estavam sendo forjados, pois o desenvolvimento das tecnologias da 

informação se deu primeiro naquele país. (CASTELLS, 1999). 

Ainda de acordo com Cardoso (2007) o Brasil apresentava em 2001, valores de 

desigualdade três vezes mais elevados quando comparados aos Estados Unidos. Esse 

processo de transição para uma sociedade informacional nos países com tão altos 

índices de desigualdade, como o Brasil, gera um fenômeno que pode ser observado até 
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mesmo empiricamente, revelando uma lacuna geracional entre os que possuem acesso à 

rede e os que ainda vivem inseridos na estrutura social da Era Industrial. 

 

A lacuna geracional não resulta de uma opção, é antes de tudo fruto de 
uma sociedade onde os recursos cognitivos necessários estão 
distribuídos de forma desigual entre as gerações, por isso, sociedades 
onde a aprendizagem e a alfabetização formal se encontram melhor 
implantadas historicamente apresentam processos de transição que 
enfatizam menos diferenças geracionais. (CARDOSO, 2007, p. 98). 

 

 

Essa pode ser a razão dos que discutem a qualidade do acesso por parte dos 

usuários. Como no Brasil a educação vem apresentando problemas graves na formação 

há vários anos, é comum uma pessoa ter acesso à rede e não usufruir de uma grande 

parte de suas possibilidades, preterindo a tecnologia a favor dos veículos tradicionais de 

mídia. Entretanto, os jovens que nascem em um ambiente favorável desenvolvem 

habilidades no uso da tecnologia e passam a preterir os veículos tradicionais na busca de 

informação e entretenimento. Em estudo realizado pelo Instituto Datafolha, jovens das 

classes A e B afirmam que a internet é o meio de comunicação mais importante, com 

larga vantagem em relação à TV (43% a 26%). Na classe C, a realidade é outra: a TV 

tem 33% da preferência contra 21% da internet. Nas classes D e E, são 42% para a TV e 

somente 10% para a rede.70 Ao perder esses jovens para outras mídias, a televisão está 

correndo o sério risco de perder um telespectador adulto, como afirma Vilches:  

 

O grande erro das televisões abertas foi abandonar os programas para 
crianças e jovens. Não souberam entender o potencial comercial que 
significava captar as futuras audiências por todo o tempo de sua vida 
como consumidores. Os jovens abandonaram a televisão, não só 
porque não havia programas para eles, mas também porque não houve 
nenhuma estratégia dirigida a captar clientes na mais tenra idade, 
otimizando assim o potencial dos conteúdos. (2003, p. 58). 

  

Essa é uma características marcante da televisão na Europa, mas, mesmo aqui no 

Brasil, pode-se verificar na programação das emissoras que há uma lacuna de 

programação entre os conteúdos exibidos diariamente. Os programas infantis foram 
                                                 
70Informação disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u426874.shtml>  
acesso em 15 dez. 2010, 06:04. 
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drasticamente reduzidos e cederam espaço para programas voltados para a mulher, 

programas jornalísticos ou de entretenimento com alguma informação.   

Mesmo em países ainda em fase de transição tecnológica, como o Brasil, é 

possível verificar um processo que está ocorrendo em direção à Era da Informação, ou 

como cita Toffler (2007), em direção da Terceira Onda: a desmassificação dos meios de 

comunicação de massa. Desde o ano de 2000, a audiência da televisão brasileira vem 

sofrendo perdas constantes71. Como o emprego está se transformando devido às novas 

tecnologias, é evidente que os hábitos das pessoas também estão mudando. Cada vez 

mais pessoas estão tendo atividades durante a noite, seja nos cursos noturnos ou práticas 

de lazer e entretenimento fora de casa, ou mesmo com a televisão paga. Isto leva a crer 

que a televisão está tendo seu papel diminuído na vida das pessoas. Por certo, a 

televisão ainda tem um papel importante, mas não é mais como fora no passado. Essa 

realidade começou a ocorrer nos EUA ainda no ano de 1977 quando, pela primeira vez 

naquele país, os números da audiência da televisão caíram e continuaram caindo desde 

então (TOFFLER, 2007, p. 167).  

O que Castells (2009) chama de auto-comunicação de massa, Toffler (2007) 

chama de desmassificação dos veículos de comunicação. Isso nos permite introduzir o 

conceito de comunicação de grupos e não mais comunicação de massa, pois a massa 

não está sujeita apenas às mensagens dos veículos tradicionais, mas também às 

mensagens produzidas em seus próprios núcleos e dispersas na rede. Certamente há um 

grande grupo de pessoas que não possui acesso à internet nem à TV por assinatura e que 

mantém a mesma relação com a televisão que possuíam há dez ou quinze anos. Mas 

também já é considerável o número de pessoas que formam o outro grupo, que interage 

entre si e a televisão aberta já não tem o mesmo papel em suas vidas. Há, ainda, aqueles 

que já nascem dentro do contexto da convergência, os chamados “nativos digitais”, e 

não possuem condições de fazer essa comparação entre o modelo novo e antigo, pois, 

para eles, é difícil compreender que o modo como consumimos televisão é diferente do 

que eles vivenciam atualmente. Para esse grupo conectado ou que nasce dentro do 

contexto da convergência digital e da Era da Informação, essa nova realidade está 

desenvolvendo uma nova forma de cultura, que Castells (2007) a define como a cultura 

                                                 
71Informação disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2010/05/17/tv-aberta-tem-
decada-perdida-em-ibope.jhtm>. Acesso em: 19 out. 2010, 00:42. 
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da virtualidade real, em que a multimídia passa a ser o ambiente simbólico, conforme 

definição abaixo:   

 

É virtual porque está construída principalmente por meio de processos 
virtuais de comunicação eletrônica. É real (e não imaginária) porque é 
a nossa realidade fundamental, a base material com que vivemos a 
nossa existência, construímos os nossos sistemas de representação, 
fazemos o nosso trabalho, nos relacionamos com os outros, obtemos 
informação, formamos a nossa opinião, atuamos politicamente e 
alimentamos os nossos sonhos. Esta virtualidade é a nossa realidade. 
(CARDOSO, 2007, apud CASTELLS, p. 54). 
 

 

Citando Machado (2005, p.12), “a televisão é aquilo que fizermos dela.” Então, 

se a sociedade está mudando, a televisão também está, mas em um ritmo mais lento, 

pois se agarra às estruturas da Era Industrial e, como toda empresa, enfrenta sérios 

desafios para se adaptar aos novos tempos. Castells (1999) afirma que as características 

marcantes para que uma empresa consiga vencer no mundo informacional é a 

Flexibilidade e Inovação. Sem esses atributos, o peso da máquina produtiva levará as 

empresas que não se adequarem à falência. Então a pergunta passa a ser: como as 

empresas de mídia poderão implantar a flexibilidade e a inovação em suas estruturas? 

Importante salientar que a inovação tecnológica não é apenas inovação de equipamentos 

ou padrões técnicos; não se trata aqui da aquisição de câmeras de vídeo sofisticadas nem 

de computadores capazes de oferecer o melhor efeito especial disponível. A inovação 

está relacionada também à gestão, tanto dos processos administrativos quanto dos 

produtos comunicacionais. Inovação para uma emissora de TV aberta é rever toda sua 

estrutura de negócios e cadeia de valor e encontrar pontos de ruptura com o modelo 

tradicional, inovando na forma de produzir e distribuir o conteúdo televisivo. A 

Flexibilidade também não pode ser entendida somente como possibilidade maleável da 

jornada de trabalho. A Flexibilidade está ligada à interação com os novos dispositivos 

midiáticos e às novas formas de publicidade, de negócios e parcerias com outras 

empresas globais. Não há outra saída: a audiência, uma vez dividida, força as emissoras 

de TV abertas a encontrar parceiros para sustentar sua viabilidade econômica.  

Entretanto, até o momento, o direcionamento das principais emissoras do país é 

oposto a essa ideia. Fecham-se em estruturas familiares, e, no caso da Rede Record, em 

estrutura dogmática, e tentam encontrar soluções próprias para atender às necessidades 
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da nova audiência. A TV Globo72 está desenvolvendo um projeto próprio para a TV 

Conectada, inclusive com investimentos financeiros no desenvolvimento de padrões de 

compactação de vídeo. Essas ações demandam grandes investimentos e gastos 

consideráveis em tecnologia e contratação de pessoal qualificado. Como consequência, 

demoram a chegar ao telespectador, que é atendido mais rapidamente por empresas 

multimídias na rede. Observa-se uma resistência por parte dos radiodifusores de 

entrarem na rede e de se constituir como um nó dessa enorme teia. O que se percebe é a 

tentativa de ainda ser uma rede própria com apenas alguns pontos de interconexão com 

a Web. A única forma até agora aplicada são os sites que cada emissora mantém na 

internet. A ideia é estar na rede, mas não pertencer a ela, pois, de acordo com Castells, 

(2009), pertencer à rede seria entrar na lógica do funcionamento das redes, o que 

significa para as emissoras assumir riscos com a perda de receita e perda de poder.  

Este, portanto, é o primeiro e talvez maior desafio das emissoras de televisão 

aberta no Brasil: compreender que as mudanças sociais impulsionadas pelas novas 

tecnologias da informação na sociedade, na empresa em rede, no emprego, podem 

impactar a audiência televisiva muito mais do que a concorrência com as outras mídias, 

fazendo com que esta caia a níveis que inviabilizem sua estrutura de produção e 

distribuição. Mesmo que a configuração da nova sociedade informacional ainda não seja 

realidade no Brasil, é possível que venha a se tornar uma realidade em um futuro bem 

próximo. Isso nos leva a considerar que os gestores das emissoras nacionais devam 

investir na inovação gerencial, rompendo com a experiência do modelo da Era 

Industrial, possibilitando a adaptação das emissoras à nova sociedade informacional. 

Mas isso não é uma tarefa fácil, pois lida com a estrutura da empresa, sua missão e 

valores, sua visão de futuro e seu posicionamento no mercado global e, principalmente, 

seu papel em uma sociedade em rede. Possivelmente nem todas irão se transformar a 

tempo de vencerem esses e os outros desafios que virão e continuarem economicamente 

viáveis.  

 

 

1.2.2 A audiência criativa 

                                                 
72Informação disponível em <http://interacaomidiatica.blogspot.com/2010/06/rede-globo-media-
station.html>  acesso em 19/10/10 às 01h53m. 
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As emissoras de TV aberta ainda operam dentro do conceito de audiência e na 

possibilidade de sua quantificação. Esse princípio foi levado para a internet e, até antes 

da chegada dos links patrocinados da Google, o conceito de audiência de massa ainda 

era usado pelos portais de conteúdo para veiculação de anúncios. A questão é que a 

audiência não é mais a mesma. Além de estar se dividindo, a audiência está adquirindo 

novos atributos que desafiam o modelo de negócios da TV aberta. Castells (2009) a 

define como audiência criativa, uma audiência difícil de ser atendida pelos veículos 

tradicionais, principalmente pela TV aberta. 

 

Com a proliferação de canais e meios de comunicação que se 
tornaram possível pelas novas tecnologias e as mudanças na 
regulamentação, o setor tem evoluído de uma mídia de massa 
predominantemente homogênea, ancorado em redes de televisão e 
rádio nacional, para um sistema de mídia diverso que combina a 
difusão de mensagens generalista com a difusão para nichos 
específicos da audiência. (CASTELLS, 2009, p. 178, tradução 
nossa).73 

 

Com a diversificação das fontes de mensagens, a audiência aumentou sua 

participação no processo comunicacional tendo novas formas e novos meios para 

expressar suas vontades e preferências. Se a televisão não atende a suas expectativas 

nem permite a expressão de cada nicho em particular, a internet atende, dessa forma, 

esta nova audiência migra para a internet que possibilita essa interação entre os grupos 

por meio das discussões, dos bate-papos, dos fóruns e das redes sociais. Na tentativa de 

conter esta migração engenheiros estão fazendo da televisão digital uma única coisa, 

que somente se diferencia na plataforma que conduz o conteúdo digitalizado. Com isso, 

as empresas de tecnologia como a Google e a Apple, que não têm raízes na estrutura da 

Era Industrial nem possuem estações de TV aberta, lançam-se como distribuidoras de 

conteúdo audiovisual inseridas na lógica das redes, em que a produção de conteúdo não 

é a razão de sua existência. Aliás, como já dito, essas empresas não produzem um 

minuto sequer de conteúdo. Ao transformar a TV digital aberta em algo similar à 

                                                 
73Texto no original: Con la multiplicación de canales y modos de comunicación que permiten las nuevas 
tecnologías y los cambios en la regulación, la industria ha evolucionado de un medio de comunicación de 
masas predominantemente homogéneo, anclado en las redes de televisión y radios nacionales, a un 
sistema de medios diversos que combinan la difusión general con la difusión a audiencias nicho. 
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internet, com possibilidades interativas complexas, os radiodifusores estão colocando o 

modelo de negócios da TV aberta em xeque, pois a internet é apenas um canal de 

distribuição e não necessita do intervalo comercial para sustentar sua estrutura. Seu 

modelo de negócios mescla a publicidade com conteúdos pagos pelos próprios usuários 

ou publicidade nos links patrocinados.74   

Wolton (2007) afirma que a televisão não pode ser pensada de forma a competir 

com a internet, pois a televisão é um veículo generalista e deve continuar a ser. A 

televisão traz consigo uma série de códigos e hábitos cognitivos apontados por 

McLuhan (1996), assim como as mídias digitais também trazem consigo características 

particulares de uso e códigos cognitivos que fazem da navegação uma experiência 

totalmente diferente do ato de assistir televisão (WOLTON, 2007, p. 86). Então, pode-

se dizer que há um perigo de descaracterização desses dois veículos ao se estimular uma 

competição entre as duas plataformas. A TV deixará de ser TV generalista e a internet 

será outra coisa além da internet que conhecemos. Dessa forma, a TV digital aberta 

deveria abandonar a interatividade? Certamente que não. A integração entre as duas 

plataformas pode ser o melhor caminho, mas, para isso, os radiodifusores terão de abrir 

mão de alguns direitos e privilégios adquiridos ao longo da história, a começar pela 

lucratividade isolada na distribuição do conteúdo; depois, aceitar a diminuição de sua 

influência política, o que no Brasil será muito difícil de ocorrer, visto as intrínsecas 

relações entre a radiodifusão e a política brasileira. Seria um risco muito grande ao 

modelo de negócios das emissoras de televisão aberta no Brasil abrir mão da 

distribuição do conteúdo produzido por elas e dividi-lo com a internet e com as 

empresas de TV por assinatura, seja pelo cabo, por satélite ou pelas empresas de 

Telecom, sem que um modelo de negócios seja estruturado e pensando destro desse 

novo cenário. Decisões como as do SBT e da TV Band,75 que firmaram acordo para 

distribuição de seu conteúdo nos aparelhos de Broadband TV, da empresa Sony, 

apontam que alguns radiodifusores estão conseguindo perceber esse caminho.  

A interatividade na TV aberta comercial deve se resumir a operações que, de 

modo algum, venham a competir com sua própria programação e menos ainda com o 

intervalo comercial. Já na TV pública, os níveis de interatividade poderão ser mais 

                                                 
74Os links patrocinados como forma de publicidade na internet serão abordados mais à frente no texto.  
75Informação disponível em: <http://www.telaviva.com.br/29/07/2010/band-e-sbt-se-preparam-para-o-
broadband-tv/tl/193046/news.aspx>. Acesso em: 07 dez. 2010, 16:24. 
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complexos.  Em vários países que já migraram totalmente para a transmissão digital, a 

interatividade na TV aberta quase não existe, com exceção da Grã-Bretanha. Na maior 

parte dos países europeus a interatividade está na TV Broadband.76  

 

A liberdade de ação oferecida pela interatividade pode ser muito mais 
facilmente encontrada na internet e não nos modelos de interatividade 
propostos pela televisão interativa. São muito mais próprias de um 
computador em rede do que da TV interativa características como a 
comunicação de um para muitos e de muitos para um. (CARDOSO, 
2007, p. 175). 

 

Assim, por que investir em interatividade na TV digital se ela ficará aquém da 

interatividade possível na internet? Porque engenheiros e técnicos acreditam que 

audiência criativa quer a mesma possibilidade de interação da internet na televisão. 

Castells define a audiência criativa como aqueles indivíduos capazes de ser ao mesmo 

tempo emissores e receptores, que trocam mensagens em um fluxo constante, capazes 

de interpretar as mensagens que recebem pelos distintos canais de comunicação 

(CASTELLS, 2009, p. 184). Essa audiência está presente nas redes de comunicação da 

internet. São mais dinâmicas no processo comunicacional e utilizam a rede de uma 

forma mais constante e intensa que a televisão. Castells (2009) reconhece que a 

televisão aberta ainda possui índices de penetração muito maiores do que a internet, mas 

também reconhece que um grupo, formado em sua maioria por jovens de menos de 40 

anos, apresenta formas comunicativas muito distintas às apresentadas frente à televisão: 

consomem menos TV, e principalmente não se fixa às regras do horário nobre 

televisivo. É essa audiência que engenheiros e apoiadores da ideia de se fundir a 

televisão e a internet tentam alcançar. Mas estudos indicam que não basta à televisão ser 

interativa para que a audiência criativa deixe de migrar para a internet.  

“Em 2004 a BBC identificou resistência à TV digital e à interatividade e um dos 

motivos estava no fato de os serviços oferecidos não interessarem à parcela significativa 

da população.” (BECKER; ZUFFO, 2009, p. 45). Outros dois aparentes motivos para o 

desinteresse da interatividade na TV digital, apontados pelos Becker; Zuffo (2009), 

                                                 
76Informação disponível em: <http://blog.itvproducoesinterativas.com.br/2010/07/28/tv-conectada-
substitui-interatividade-na-europa/>. Acesso em: 19 out. 2010, 16:50. 



 

 

96

 

estão no fato da interatividade ser desconhecida e confusa para aqueles que não têm 

intimidade com a internet e com a popularização dos aparelhos com conexão à rede.  

Por conta dessa nova audiência criativa, muitas previsões estão sendo feitas 

sobre as possibilidades de a TV digital interativa em atender às demandas dessa nova 

audiência.  

 

A TV do futuro pode ser, a partir de hoje, irreconhecível, definida não 
apenas pela linearidade de canais, disponibilizados e programados 
pelos empresários, mas, em vez disso, irá lembrar um caleidoscópio, 
com milhares de fluxos de conteúdo [...]. Estes fluxos misturarão os 
conteúdos dos radiodifusores e seus programas, e as contribuições dos 
telespectadores. No nível mais elementar, audiências vão querer 
organizar e reorganizar conteúdos da maneira que as agradem. Elas 
vão adicionar comentários aos programas, votar neles e geralmente 
desordená-los. Todavia em outro nível, audiências terão, por si, 
interesse em criar estes fluxos de vídeo, a partir do zero, com ou sem a 
ajuda das emissoras. Neste contexto, os tradicionais relacionamentos 
“monólogos das radiodifusões para os telespectadores satisfeitos, 
ruirão, e as convencionais publicidades e modelos de subscrição já 
não serão viáveis. (CIRNE, FERNADES, PÔRTO, 2009, p. 87-88 
apud HIGHFIELD, 2003). 

 

A tecnologia poderá permitir que todas essas inovações realmente ocorram na 

televisão, porém ela deixaria de ser televisão aberta e passaria a ser outra modalidade de 

TV segmentada. Como uma indústria que se sustenta no valor cobrado dos anunciantes 

em relação à quantidade de pessoas sintonizadas no canal irá lidar com tantas 

possibilidades de segmentação? No modelo de negócios atual é muito difícil, talvez isso 

explique porque, até agora, nenhuma mudança significativa está sendo percebida no que 

diz respeito ao modelo de negócios que vem sendo transferido da TV analógica para a 

TV digital em implantação no Brasil. A multiprogramação foi proibida pelo Governo 

Federal por pressão dos radiodifusores, mesmo sendo esta uma das características do 

padrão de digitalização escolhido. 

 

Grande parte das emissoras comerciais era contra essa ferramenta --a 
Globo era uma delas. "A TV aberta sobrevive de publicidade --essa 
não sabe se é analógica ou digital, quem sabe é a gente. Nós não 
temos dinheiro novo na TV digital. Então, se você assumir a 
multiprogramação, significa que o dinheiro que a gente tem é o 
mesmo para produzir mais de um, dois programas", afirmou o diretor 
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de engenharia da emissora carioca, Fernando Bittencourt, durante 
fórum realizado no Rio no ano passado. (Folha Online).77 

 

É provável que uma emissora de TV aberta comercial tenha grandes dificuldades 

de se manter viável se a interatividade for explorada de forma equivocada, mas, em uma 

TV pública ou estatal, a interatividade poderá ser aplicada no projeto de inclusão social, 

e uma forma até mais eficaz do que na própria internet. Porém, se a tentativa de se fazer 

da televisão aberta uma outra rede interativa e segmentada pode ser considerada um 

risco, com base no pensamento de Wolton (2007), abandonar a demanda da audiência 

criativa certamente também é. A solução para esse impasse pode ser a integração entre a 

televisão aberta e a internet. Jenkins (2008) aponta-nos o caminho ao estudar as novas 

mídias e a produção de conteúdo para as diversas plataformas de distribuição. Ainda, 

identifica um comportamento característico na nova relação entre os veículos de 

comunicação e o nascimento de um novo tipo de indivíduo, apto a lidar com as 

consequências que estamos vivenciando em um novo fenômeno cultural: a cultura da 

convergência.  

Jenkins (2008, p. 27) caracteriza a convergência tecnológica como “o fluxo de 

conteúdo através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos 

mercados e ao comportamento migratório do público”, ampliando o conceito para além 

da tecnologia, pois a convergência não é algo que ocorre devido às máquinas e 

dispositivos midiáticos: “a convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais 

sofisticados que venha a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de 

consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros. (JENKINS, 2008, 

p. 28). Portanto, para o autor, a convergência é, acima de tudo, uma questão cultural. 

Essa é uma afirmação importante, pois alivia o peso sobre as emissoras de televisão 

abertas de incorporar processos interativos sofisticados. Aliás, é exatamente isso que 

vem acontecendo até o momento, e a interatividade ainda não está disponibilizada em 

larga escala na TV digital.  

Por outro lado, a convergência cultural a que se refere Jenkins (2008) pode ser 

facilmente percebida por meio de um fenômeno na TV mundial que se tornou popular 

com o advento da internet e da comunicação em rede: o reality show. Esse tipo de 

                                                 
77Governo barra multiprogramação na TV digital, informa Daniel Castro. Folha.com. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u510224.shtml> acesso em 21 out. 2010, 01:02. 
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programa já existe na programação televisiva há muito tempo. Em 1973, uma série 

chamada An Amercican Family mostrava, em capítulos, como uma família tradicional 

americana lidava com o divórcio dos pais e com a revelação de que um dos filhos era 

homossexual.78 Em 1999, a empresa holandesa Endemol lança o Big Brother e, a partir 

daí, o formato se expande para vários temas e competições. Com a comunicação em 

rede e a audiência criativa, o formato explodiu como fenômeno mundial.  Survivor 

(2004) é um bom exemplo desse gênero que se tornou negócio altamente lucrativo para 

as emissoras de TV aberta em que foi exibido, porque expandiu para “fora da tela de 

TV” a audiência do programa. “Survivor é televisão para a era da internet – feito para 

ser discutido, dissecado, debatido, previsto e criticado.” (JENKINS, 2008, p. 52). Ainda 

citando Jenkins (2008, p. 52), esse é um caminho que a televisão aberta deve trilhar 

para, em época de conteúdos segmentados, continuar alcançando grandes índices de 

audiência. Nesses casos, a internet se torna uma aliada da televisão e não sua 

concorrente direta, pois, logo após a exibição do programa na grade das emissoras, a 

audiência se desloca (migra) para a rede, nos sites de relacionamento, nas comunidades 

sobre o programa, sobre os participantes, fóruns, notícias e, principalmente, para a 

compra de produtos disponíveis na rede relativos ao programa. E não importa mais se o 

programa foi exibido no ar, no cabo ou via Internet. Somente com o BBB 10, a TV 

Globo faturou R$ 340 milhões de reais79, e o Big Brother Brasil 11 espera faturar R$ 

500 milhões de reais.80 O sucesso dessa fórmula pode ser resumido em dois pontos 

básicos: 

 

À medida que o ciberespaço amplia a esfera das interações sociais, 
torna-se ainda mais importante poder falar sobre pessoas que 
conhecemos através da mídia do que sobre pessoas de nossa 
comunidade local [...]. A reality television proporciona aos 
consumidores um fluxo estável de dramas éticos, já que os 
competidores são forçados a escolher em quem confiam e impor 
limites ao próprio comportamento [...] Os espectadores aceitam mais o 
merchandising em reality shows que em qualquer outro gênero de 
programas (ficam menos confortáveis com merchandising em dramas, 

                                                 
78Informação disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Reality_show>. Acesso em: 21 out. 2010, 
15:46. 
79Informação disponível em: <http://www.adnews.com.br/midia/101584.html>. Acesso em 21 out. 2010, 
16:25. 
80Informação disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/ultnot/multi/2010/10/26/0402993872E09993C6.jhtm?ooops-bbb-11-vai-
faturar-meio-bilhao-de-reais-0402993872E09993C6>. Acesso em: 27 out. 2010, 10:37. 
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noticiários e programas infantis). Alguns sentem-se repelidos pelo 
excesso de comercialismo, mas para outros, reconhecer as 
intervenções de merchandising tornou-se parte do jogo. (JENKINS, 
2008, p. 122 – 126): 

 

 

No primeiro ponto, além de acompanhar os dramas que os espectadores 

acreditam ser “reais”, a audiência toma partido e interfere no esquema do jogo pelo 

voto. É a audiência que decide quem sai e quem continua na disputa pelo prêmio. Para 

isso, muitos se tornam espectadores engajados, tentam convencer amigos “reais” e 

“virtuais” a votar neste ou naquele participante, e, ainda, há aqueles que apenas 

observam toda a celeuma e todo o burburinho ocorrido na internet. Na segunda questão, 

o merchandising dentro dos programas mexe com os sonhos dos consumidores, pois, no 

geral, o merchandising é o próprio prêmio (quase sempre objeto de desejo de muitos 

consumidores) de uma prova disputada ou tarefa cumprida.  

Assim, a audiência criativa, apontada por Castells (2009), vai impondo às 

emissoras de TV aberta desafios importantes para se adequarem às demandas exigidas 

por ela. Não por acaso, esse formato de programa inundou a programação das emissoras 

de TV aberta e por cabos em todo mundo. Somente a empresa holandesa Endemol 

possui mais de 400 programas diferentes de reality show.81 Castells (2009) apresenta 

estudo no qual se pode verificar que as pessoas estão vendo menos televisão, escutando 

mais músicas via internet do que pelas emissoras de rádio tradicionais; inclusive a 

leitura de livros está ganhando mais leitores digitais a cada dia. As atividades que são 

incompatíveis com o uso da internet estão perdendo espaço para a comunicação em 

rede, e o seu uso ativo aparenta causar três efeitos principais, segundo Castells (2009, p. 

186, tradução nossa): 

1 – A substituição das atividades incompatíveis com a 
comunicação baseada na internet; 

2 – A dissolução gradual do horário nobre em favor do meu 
tempo; 

3 – O crescimento de práticas de comunicação 
simultânea, construído em torno da internet e dos 
dispositivos sem fio, possibilitando a execução de 
multitarefas e a capacitade de os comunicadores dedicar 

                                                 
81Informação disponível em: <http://cultura.updateordie.com/2010/04/09/por-que-os-reality-shows-
conquistam-audiencias/>. Acesso em 07 dez. 2010, 16:45. 
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a sua atenção para diferentes canais e complementar as 
fontes de informação e de entretenimento, mesclando os 
canais de acordo com seus interesses.82 

 

Integrar a televisão aberta e a internet é diferente de convergir. Integrar quer 

dizer que as duas plataformas caminharão juntas, porém respeitando-se as 

particularidades próprias a cada meio. Convergir sugere que as duas plataformas se 

fundiriam, criando outro meio, diferente dos dois anteriores. A integração é um caminho 

que deveria ser buscado pelas emissoras. Não se deveria fazer da televisão, então, uma 

segunda rede interativa, pois a característica generalista da televisão aberta não 

contempla as demandas da audiência criativa que, a cada dia, ganha novos integrantes e 

novas demandas a serem satisfeitas. Essa integração deve-se dar de forma que as duas 

plataformas respeitem as características de cada meio (o meio é a mensagem) e não de 

maneira que uma tente suprimir ou incorporar a outra. O conceito transmídia surge cada 

vez com mais força. Jeff Gomez, pioneiro da transmídia no mundo, define assim o 

conceito:  

Transmídia é um termo que não gosto de usar de forma isolada. 
Porque há uma certa ambigüidade sobre o que ele significa e poderia 
ser o mesmo que multi-plataforma ou crossmedia. Quando você o usa 
de forma isolada, há esse problema. Entretanto, narrativa transmídia é 
o termo que me sinto mais confortável em usar, porque você 
estabelece a noção de que está comunicando mensagens, conceitos, 
histórias de forma que cada plataforma diferente de mídia possa 
contribuir com algo novo para uma narrativa principal. Além disso, 
ela convida o público a participar de alguma forma ou em algum 
momento. Então, uma boa narrativa transmídia é aquela que se 
espalha por diferentes mídias, sendo que uma delas é a principal em 
que a maioria das pessoas vai acompanhar e se divertir, sem a 
necessidade de seguir o todo, mas quem o fizer terá uma experiência 
mais intensa. (GALO, 2010).83 

 

 

                                                 
82Texto no original: 1 – La sustitución de las actividades incompatibles con la comunicación basada en 
Internet; 2 – La disolución gradual del prime time a favor de my time; 3 – La creciente simultaneidad de 
las prácticas comunicativas, integradas en torno a Internet y a dispositivos inalámbricos, por la 
generalización de multitareas y la capacidad de los sujetos comunicadores para dedicar su atención a 
distintos canales y complementar las fuentes de información su entretenimiento mezclando modos y 
canales de acuerdo con sus propios intereses. 
83GALO, Bruno. O poder da narrativa transmídia. Istoé Dinheiro. Disponível em: 
<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/21622_O+PODER+DA+NARRATIVA+TRANSMIDIA>. 
Acesso em: 26 out. 2010, 06:32. 
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Ou seja, transmídia não é apenas uma emissora disponibilizar o capítulo da 

novela na internet; é criar algo novo, específico para a internet, afim de que haja 

oportunidade para que a audiência criativa participe e interaja em algum nível com o 

conteúdo disponível. Esse conceito está sendo mais utilizado pela publicidade e pelo 

cinema do que pelas emissoras de TV aberta em todo o mundo. Jenkins (2008) relata o 

caso de sucesso do filme Matrix, uma franquia que alcançou números impressionantes 

de bilheteria e venda de produtos relacionados a ele. “Matrix é entretenimento para a era 

da convergência, integrando múltiplos textos para criar uma narrativa tão ampla que não 

pode ser contida em uma única mídia.” (JENKINS, 2008, p. 134). Matrix não se limitou 

à tela dos cinemas, ao DVD e ao licenciamento de produtos, caminhos tradicionais dos 

filmes de Hollywood. Como relata Jenkins (2008), o primeiro filme foi lançado para 

gerar interesse entrou na internet na forma de quadrinhos para sustentar a demanda de 

novas informações da audiência engajada (fãs). Posteriormente teve uma versão em 

animação disponibilizada gratuitamente na internet antes do lançamento do segundo 

filme e, pouco tempo depois, teve uma versão em game para computador, juntamente 

com o segundo episódio da série.  A campanha transmidiática da franquia explorou a 

publicidade e concluiu toda a saga com o terceiro filme da série, fechando com o 

lançamento mundial de um novo game, agora na plataforma multiplayer (jogadores 

online espalhados pelo mundo).  

Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes 
midiáticos, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e 
valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmidiática, cada 
meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história possa ser 
introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e 
quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou 
experimentado como atração de um parque de diversões. Cada acesso 
à franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o filme 
para gostar do game, e vice-versa. (JENKINS. 2008, p. 135). 

 

Duas frases devem ser ressaltadas nessa citação: cada meio faz o que faz de 

melhor e cada acesso deve ser autônomo. Infelizmente, não é isso que pode ser visto na 

atuação das emissoras de TV aberta na integração com a internet. A rede está servindo 

mais como uma prateleira de locadora de filmes. Com a ajuda dela, os usuários podem 

rever programas que não puderam assistir na grade de programação aberta ou podem 

rever algo de que gostaram. Caso as emissoras não compreendam que a integração deve 

ser norteada pelo conceito da transmídia é possível dizer que elas passarão pelo crivo da 

audiência criativa, e, como afirma Castells (2009), nessa nova comunicação em rede, 
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caso um nó dessa grande teia não se integre e/ou participe da troca constante de fluxo de 

informação, esse nó será desfeito, pois a lógica da comunicação em rede é a inclusão e 

exclusão desses nós de acordo com os interesses dos membros interconectados.  

Dentro dessa vasta rede e da infinidade de canais, restará às emissoras promover 

o marketing de relacionamento, como fazem outras empresas atualmente, criando 

mecanismos para acompanhar a recepção do programa, como pós-venda, e ferramentas 

para o engajamento da audiência por meio de mecanismos de customização dos canais e 

assistentes virtuais de informação, que nos indicarão programas baseados em nossas 

escolhas e em nossos gostos pessoais. (RAICH; DOLAN, 2010, p. 216). 

 

 

1.3 A publicidade na era digital e seus impactos no modelo tradicional de 

publicidade na televisão 

 

 Apesar de as emissoras de TV aberta em todo mundo estarem enfrentando queda 

nos números de audiência, no Brasil elas ainda desfrutam de uma posição confortável 

em relação aos investimentos publicitários em TV.84 Mas, até quando? A resposta não 

pode vir baseada em experiências próprias ou implicitamente favoráveis à manutenção 

do modelo de negócio tradicional. Mais uma vez as transformações impulsionadas pelas 

tecnologias da informação estão criando condições para que uma verdadeira revolução 

atinja o principal meio de viabilidade econômica das emissoras de TV aberta: a 

publicidade.  

 Como analisado no segundo capítulo deste texto, o modelo de negócios da TV 

aberta é extremamente dependente dos investimentos publicitários na compra de espaço 

nos intervalos entre a programação. Com a fragmentação da audiência, esse modelo dá 

sinais de desgaste e vem se tornando cada vez mais caro para os anunciantes, pois, para 

atingir um número maior de espectadores, o planejamento de mídia tem que ser cada 

vez maior, com mais inserções de comerciais e em programas ainda com altos índices 

de audiência. Mas, esse não é o único desafio que as novas tecnologias estão impondo 
                                                 
84Informação disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Faturamento_da_midia_cresce_30_porc__no_1__semes
tre>. Acesso em: 17 nov. 2010, 23:15. 
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às emissoras de TV aberta. Como uma tempestade que se forma no horizonte e vem 

crescendo, avolumando-se até que não haja outra saída a não ser procurar um abrigo 

seguro, o maior desafio ao modelo de negócios da TV aberta ainda está por vir, pelo 

menos no Brasil, visto que ainda estamos na fase de transição tecnológica. O desafio é a 

mudança por completo do conceito da publicidade de massa, o que altera a lógica do 

mercado. Se na Era Industrial o conceito de massa baseava-se em anúncios que eram 

“empurrados” pelo anunciante para os espectadores, na Era da Informação os anúncios 

são “puxados” pelos usuários, atendendo uma personalização que é impossível de ser 

alcançada pelas emissoras de TV aberta.   

 Negroponte (2003) já havia tratado desta relação (empurrar X puxar) na 

publicidade tradicional e online. Uma publicidade veiculada na televisão é empurrada 

para os telespectadores, que contam apenas com o controle remoto para fugir da 

mensagem publicitária, ou então, com os gravadores de vídeo. Mas no mundo online 

não é assim: por mais que um anúncio apareça na tela, para que a mensagem se 

concretize, o usuário deverá clicar nele. Com isso, “puxará” para dentro do computador 

desse usuário as informações complementares do anúncio. Esse novo conceito de 

publicidade de massa é que está possibilitando a segmentação nas mensagens 

publicitárias. Se uma forte tendência da comunicação em rede são os vídeos sob 

demanda, a publicidade também o é, se não for esta, aliás, a grande força 

impulsionadora da segmentação.  

No modelo tradicional de publicidade de massa, a lógica pode ser descrita pelo 

argumento de Anderson (2009, p. 35): 

 

O antigo modelo de transmissão era, basicamente, este: irritar 90% de 
seu público que não está interessado em seu produto para atingir os 
10% que podem interessar-se [...] O modelo do Google faz justamente 
o contrário: utiliza um software para exibir o anúncio apenas para as 
pessoas para as quais ele é mais relevante. Perturbar apenas os 10% do 
público que não estão interessados para atingir os 90% que estão.  

 

 E mais: a personalização é tão grande que os anúncios mostrados juntamente 

com os termos das pesquisas são diferentes para cada usuário, baseados em seus 

históricos de navegação colhidos pelo Google e demais serviços online. Essa 

possibilidade de se colher informações sobre os usuários será descrita posteriormente. 
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1.3.1 Os comerciais de trinta segundos 

 

Antes de entrarmos na análise do impacto que a nova forma de comercialização 

da publicidade online está causando no mercado publicitário, é preciso verificar que o 

modelo tradicional de publicidade de massa na televisão já estava em declínio mesmo 

antes da publicidade online da empresa Google revolucionar os buscadores na internet. 

Jaffe (2008) apresenta argumentos consistentes do declínio do comercial de trinta 

segundos nas emissoras de TV aberta, especificadamente nos EUA, mas que certamente 

poderão servir de base para se estudar os rumos das televisões abertas no Brasil. Jaffe 

(2008) inicia sua análise abordando um tema polêmico: o fim da mídia de massa. Diz 

ele: “por que alguém ia querer atingir um público de massa numa época em que restam 

muito poucos produtos realmente de massa?” (JAFFE, 2008, p. 3)  

Diante do atual quadro de fragmentação da audiência e dos baixos índices da TV 

aberta nos EUA, Jaffe (2008, p. 5) afirma que o único momento da mídia de massa que 

ainda resta àquele país é o final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl. 

Somente em 2005, os anunciantes que apostaram neste último suspiro da mídia de 

massa nos EUA pagaram R$ 2,4 milhões de dólares por trinta segundos do comercial. O 

que os motiva a investir tamanha cifra em um momento tão curto é a repercussão do 

próprio comercial na mídia e as reprises que ocorrem depois do programa ao vivo. 

Exceto esse momento, a TV aberta nos EUA vem enfrentando a corrosão do comercial 

de trinta segundos, antes mesmo da internet, sem encontrar uma nova fórmula que o 

substitua.  

 

O modelo de negócios da grande mídia está falido. Graças a DVRS 
como o Tivo, o horário nobre está virando “o meu horário”. A 
mudança de horários está se tornando mais penetrante, com a 
veiculação com horário fixo sendo substituída pela veiculação sob 
demanda. A mudança do empurre para o puxe já não se limita ao 
mundo da busca – ela não poderia ser mais evidente do que no mundo 
da TV. (JAFFE, 2008, p. 23). 
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As pessoas mudaram seus hábitos (não só utilizando a internet, mas saíram da 

dicotomia casa/trabalho da Era Industrial), e a competição da TV aberta com outras 

plataformas de distribuição de vídeos e games vem se acirrando em todo o mundo. 

 Para Jaffe (2008, p. 33), quatro forças poderosas estão minando o comercial de 

trinta segundos: a conexão via banda larga, as tecnologias sem fio, os buscadores e os 

consumidores em rede. No Brasil, podemos sentir mais presentes os desafios dos 

buscadores e dos consumidores em rede, pois a conexão banda larga e as tecnologias 

sem fio ainda não representam uma ameaça ao comercial de trinta segundos devido aos 

altos preços praticados pelas operadoras e, consequentemente, baixa penetração dessas 

tecnologias. Mas essa não será uma realidade por muitos anos. O Brasil vem abrindo 

oportunidade de novos negócios na prestação do serviço e acesso à banda larga com 

vistas à diminuição do preço da assinatura, o que certamente levará a um número maior 

de indivíduos conectados. Enquanto isso, os investimentos em publicidade na televisão 

aberta no Brasil ainda vêm crescendo. De acordo com relatório do Ibope Monitor,85 as 

TVs abertas receberam um total de R$ 40,2 bilhões em 2010 contra R$ 33,5 bilhões do 

ano anterior. Apesar desse crescimento publicitário, a audiência vem caindo desde o ano 

de 2000.86 O SBT anunciou um faturamento 32% maior no primeiro trimestre de 2010; 

a Band, 44%.87 Como explicar isso? As duas emissoras afirmaram que é reflexo dos 

investimentos na programação, porém, essa pode não ser a única explicação. É uma 

questão de lei de mercado: primeiro porque 2010 foi um ano atípico, considerando que 

aconteceram a Copa do Mundo de Futebol e as eleições. Dessa forma, já era esperado 

um crescimento no setor. Segundo, a estabilidade econômica no Brasil favoreceu o 

mercado televisivo com o aumento do crédito e baixos índices de desemprego. O 

aumento real da renda, que se vivenciou em 2010, se converteu em compras. 

Anunciantes encontraram um mercado favorável e a como a televisão aberta possui alta 

penetrabilidade no Brasil, este foi o veículo que mais recebeu investimentos em 

publicidade.  

                                                 
85Disponívelem<http://www.propmark.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=62656&sid=6
> Acesso em 02 de fev. de 2011, 23:40. 
86Informação disponível em <http://noticias.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2010/05/17/tv-aberta-tem-
decada-perdida-em-ibope.jhtm> Acesso em 05 de out. de 2010, 22:40. 
87Informação disponível em: <http://www.telaviva.com.br/20/07/2010/faturamento-publicitario-da-band-
cresce-44-no-primeiro-semestre/tl/191659/news.aspx>. Acesso em: 27 out. 2010, 11:31. 
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O outro lado dessa questão é que, se por um lado a estabilidade econômica 

proporcionou às emissoras mais anunciantes, por outro alimentou os principais 

concorrentes das emissoras: a internet via banda larga, os games e a TV por assinatura, 

que também apresentam altos índices de crescimento. O serviço de TV por Assinatura 

atingiu, em setembro de 2010, 9 milhões de assinantes no Brasil,88 sendo que as regiões 

Norte e Nordeste foram as que mais cresceram,89 ou seja, exatamente na região onde a 

penetração das emissoras de TV aberta é muito grande. Na conexão via banda larga, a 

Telefônica anunciou que o serviço Speedy chegou a 3 milhões de clientes e que obteve 

o melhor primeiro semestre da história do produto em 2010 com a adição de 363 mil 

assinantes, um crescimento de 14% em relação à base do final do ano passado90. E o 

crescimento dos games não fica atrás. Estima-se que o mercado de games no Brasil gire 

em torno de US$ 300 milhões de dólares, mas com potencial para US$ 1 Bilhão, se a 

pirataria não fosse tão forte no país.91 Dessa forma, os comerciais de trinta segundos na 

televisão aberta no Brasil, em breve, deverão passar pelo crivo da análise de ROI92 

(retorno sobre o investimento) dos comerciais de trinta segundos. Qual é o retorno 

efetivo do dinheiro gasto nos comerciais da televisão aberta pelos anunciantes no 

Brasil? Esta deveria ser uma ferramenta muito utilizada para se medir a relação custo x 

benefício entre o dinheiro investido na veiculação dos comerciais e o retorno nas vendas 

dos produtos anunciados. Deveria ser assim, mas não é, conforme descreve Fadiga 

(2010): 93 

 

São raras as empresas que possuem equipe, ferramentas ou até mesmo 
inquietude para fazer uma melhor gestão do ROI. Em boa parte se 
restringem a avaliações pontuais e tradicionais como top of mind, 
intenção de compra, likes, dislikes, pós-teste ou um esforço de mídia 
em área controlada, apenas para citar alguns exemplos mais 
conhecidos. 

                                                 
88Informação disponível em <http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas101/291120101.htm>. Acesso 
em 15 de dez. 2010, 22:40. 
89Informação disponível em: <http://noticias.r7.com/blogs/daniel-castro/2010/10/27/tv-paga-atinge-9-
milhoes-de-assinantes-net-tem-4-milhoes/>. Acesso em: 27 out. 2010, 11:36. 
90Informação disponível em: <http://interacaomidiatica.blogspot.com/2010/06/tv-globo-pode-cair.html>. 
Acesso em: 27 out. 2010, 11:37. 
91Informação disponível em: <http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2010/07/15/iniciativa-quer-
destravar-setor-de-games-com-reducao-de-impostos-917152582.asp>. Acesso em: 27 out. 2010, 11:41. 
92 Do inglês: Return on investment.  
93 FADIGA, Antonio. ROI: A busca do Santo Graal. M&M Online. Disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias!noticiasOpiniao.mm?idArtigo=3721>. Acesso em 27 out. 2010, 
16:26. 
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Evidente que a mensuração de um investimento publicitário não pode estar 

restrita apenas a um canal de divulgação, e o ROI deve ser analisado dentro do conjunto 

de atividades proposto na campanha ”como representatividade por canal de venda, 

imagem de marca, share94 histórico, indicadores de decisão e ações da concorrência.”95 

O benefício final é a recomendação do planejamento de mídia mais eficiente nos 

investimentos de marketing da marca, no entanto esse pode ser um problema, pois, ao se 

medir o retorno sobre o investimento como um todo, é possível que em alguns casos 

perceba-se que os comerciais de televisão não alcançam os objetivos propostos, ainda 

mais em tempos de internet e publicidade online. Então, talvez não seja interessante 

para as agências de publicidade encontrar o verdadeiro ROI dos comerciais de TV e isso 

tem uma razão simples: os bônus de veiculação.  

 

Toda empresa de publicidade recebe o chamado BV (Bônus de 
Veiculação), e é isso que mantém boa parte das agências de pé. Se 
uma agência compra um gordo pacote numa emissora de TV para um 
cliente, a emissora paga esse BV para a agência como uma espécie de 
"gratidão" pelo volume de mídia comprado. É bom para a empresa de 
comunicação e para a agência, que embolsa o dinheiro. O BV está no 
código de normas do setor. (MATTOS, 2006).96 

 

Essa prática não ocorre em boa parte do mercado publicitário mundial. Em 

países como os EUA, a negociação com os veículos de mídia não é feita pelas agências 

de publicidade, mas por empresas independentes. No Brasil é diferente. Essa prática 

vem sendo incorporada à mídia brasileira desde os anos 60, e uma cartelização do 

mercado publicitário ocorreu, prejudicando agências menores, inclusive no interior do 

país. Duas empresas destacaram-se nessa relação com as agências de publicidade: o 

grupo Abril e a Rede Globo. 

 

                                                 
94Share, termo em inglês que significa compartilhar. É utilizado pelas empresas de medição de audiência 
para definir o número de televisores ligados em um determinado horário e programa.  
95ROI: A busca do Santo Graal. M&M Online. Disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias!noticiasOpiniao.mm?idArtigo=3721>. Acesso em 27 out. 2010, 
16:26. 
96MATTOS, Adriana. Fischer muda comando e corta atendimento. Folha de S. Paulo. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u104115.shtml>. Acesso em: 27 out. 2010, 16:54. 



 

 

108

 

Com o tempo, formou-se uma aliança espúria, que acabou 
prejudicando outras mídias e os próprios anunciantes. Criou-se um 
modelo de remuneração das agências baseado no volume de 
publicidade que carreasse para cada um dos dois grupos de mídia: o 
chamado Bônus de Veiculação (BV), que seria proibido em qualquer 
país com o mínimo de respeito às normas do direito econômico. 
(NASSIF, 2009).97  

 

Assim, não é difícil imaginar por que os comerciais de televisão ainda 

representam a maior parte dos investimentos em mídia no Brasil. De acordo com o 

Grupo de Mídia São Paulo e o projeto Inter-Meios,98 em 2009 a televisão deteve 60,9% 

dos investimentos publicitários. Enquanto a prática do bônus de veiculação continuar, 

tanto agências de publicidade, quanto emissoras de televisão vão “vender” aos 

anunciantes os comerciais na televisão, mesmo que isso não se converta em um retorno 

favorável para o anunciante, pelo menos até que surja outro canal de divulgação tão 

eficiente quanto a TV aberta. O presidente da Associação de Nacional de Anunciantes 

dos EUA, Bob Liodice, afirmou que a necessidade de melhores estudos sobre o ROI 

será uma das principais preocupações da agência nacional de propaganda daquele país 

no ano de 2011. “Mais do que nunca, o mercado vai discutir maneiras de trazer dados 

sobre os resultados das campanhas em diversas mídias;  há diversas iniciativas neste 

sentido, ou seja, será o ano de se discutir o ROI.”99 

 

 

1.3.2 A publicidade segmentada 

 

 

Por trás de toda essa oferta de conteúdo segmentado, é provável que esteja 

implícita a verdadeira motivação do conteúdo personalizado: a publicidade segmentada 

                                                 
97NASSIF, Luis. As mudanças quer virão na mídia. Observatório da imprensa. Disponível em: 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=565JDB009>. Acesso em: 27 out. 2010, 
17: 11. 
98Ver <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx>  
99Informação disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=As_questoes_que_vao_afetar_a_publicidade_em_2011> 
Acesso em: 17 dez. 2010, 21:43. 
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ou publicidade on demand.100 Antes do surgimento da internet, a TV paga atuava com 

muito sucesso na distribuição de conteúdo audiovisual segmentado e a publicidade 

utilizava esta segmentação – quando necessário - para atingir um público alvo mais 

específico para seus produtos. Mas, é na internet que a personalização da publicidade 

está alcançando níveis que até agora não foram alcançados pela TV aberta, nem pela TV 

por cabos. 

Anderson (2009) afirma que um dos fatores de sucesso da empresa Google foi o 

de revolucionar o conceito da Era Industrial na oferta de produtos grátis que consistia 

em ofereceu produtos grátis como parte da estratégia de vendas, com o valor do produto 

grátis embutido no preço do produto final de venda. A Google  mudou este conceito e 

passou a oferecer produtos verdadeiramente grátis para seus usuários, mesmo que isso 

não apresentasse lucro aparente. Atualmente a Google fornece mais de 100 produtos 

para utilização na Web e quase todos de graça. Mas há um segredo nessa história: “isto 

é feito da forma que qualquer empresa digital moderna deve fazer: dar muitas coisas 

para ganhar dinheiro com algumas poucas.” (ANDERSON, 2009, p. 120). Isso só é 

possível por dois motivos: primeiro porque o custo de produção de todos os produtos, 

desde os manufaturados até os produtos online, tem caído vertiginosamente; segundo, 

pela publicidade segmentada.  

Conforme o mundo vai caminhando para a era digital, não somente a 

distribuição da informação vem tendo queda nos custos, mas toda a cadeia de produção. 

Negroponte, em seu livro a Vida Digital, de 2003, já havia chamado a atenção para as 

mudanças que a era dos bits está impondo à era dos átomos. Quando um produto é 

digitalizado, conteúdo dos jornais, por exemplo, ele tem seus custos de distribuição 

reduzidos drasticamente. Mas não é somente a distribuição que é alterada pela 

digitalização: o computador e toda a infra-estrutura que ele proporciona possibilitaram a 

redução dos custos de produção e não apenas de distribuição.  

 

Na economia dos átomos – em outras palavras, a maioria das coisas 
que nos cercam – tudo tende a ser mais caro com o tempo. Mas na 
economia dos bits, que é o mundo online, as coisas ficam mais 
baratas. A economia do dos átomos é inflacionária, enquanto a 
economia dos bits é deflacionária. (ANDERSON, 2009, p. 12). 

                                                 
100Publicidade sob demanda 
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Anderson (2009) ainda nos diz que, em uma economia de átomos, tudo que é 

grátis, invariavelmente, deve ser pago por algum outro item. Já em uma economia de 

bits, o grátis pode ser mesmo grátis, e, o que é mais importante, as pessoas conseguem 

identificar a diferença entre os dois modelos. Exemplos não faltam. Bandas de rock 

disponibilizam gratuitamente músicas na internet com objetivo de alcançar mais 

pessoas, acreditando que elas irão aos shows da banda. Uma empresa aérea britânica 

espera em breve oferecer todas as suas passagens gratuitamente, oferecendo jogos de 

azar dentro dos aviões (ANDERSON, 2009). Isso não quer dizer que todos os 

passageiros irão participar dos jogos, mas os passageiros que deles participarem pagarão 

pelo custo dos demais. Essa possibilidade só é possível em uma economia 

informacional em que os custos das operações que influenciam os preços são reduzidos. 

Esse não é um fato que nasceu com a revolução da informática, mas certamente foi 

evidenciado por ela e deixou de ser apenas uma estratégia de vendas para se tornar uma 

característica da nova economia. Se o grátis na Era Industrial era mais uma ferramenta 

do marketing de vendas, na Era da Informação é um sistema econômico totalmente 

novo (ANDERSON, 2009, p. 12) 

E um setor que está sendo fortemente impactado pela economia do grátis é o 

setor de produção de conteúdo de informação e entretenimento. Leiam-se veículos de 

comunicação. Isso não é algo novo; antes, vem ocorrendo há tempos. Apenas está 

ficando mais perceptível.  

 

À medida que a televisão passou da transmissão gratuita para a TV 
por cabos, paga, o conteúdo foi cada vez mais sustentado por uma 
mistura de fluxos de receita, incluindo direitos de transmissão e taxas 
de licença que têm pouca relação com a propaganda. (ANDERSON, 
2009, p. 141). 

 
 

Em um exemplo simples, podemos imaginar que os custos de distribuição de um 

livro digital (pela internet) é muitas vezes menor se comparado com os custos de 

distribuição de um livro físico (logística, transporte, armazenamento). Isso sem contar 

com os custos do papel e da impressão. O conteúdo do buscador da empresa Google 

pode ser grátis porque ela não tem despesas na produção desse conteúdo, e os 
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investimentos necessários para se manter a infra-estrutura do buscador vêm dos links 

patrocinados nos quais o usuário não tem obrigação de clicar. Nesse caso, entramos em 

um paradoxo, pois muitos acreditam que é ruim para uma empresa não estar na internet 

e, com isso, disponibilizam seu conteúdo de forma gratuita, como fazem os jornais 

impressos. Entretanto, ao fazê-lo, minam as assinaturas do veículo impresso, em alguns 

casos, inviabilizando a produção física do jornal. Dessa forma, alguns jornais 

americanos passaram a cobrar pelo conteúdo na internet, mas depois que as pessoas 

haviam acostumado com o conteúdo grátis. Essa estratégia ainda irá se mostrar acertada 

ou não.  

A TV aberta enfrenta grave problema nessa questão do grátis por não poder 

contar com outras fontes de receita como na TV paga, na cobrança de assinatura ou 

cobrança de pacotes Premium ou diferenciados. A TV digital aberta tem de ser gratuita 

por força da Lei da Radiodifusão brasileira. Além disso, está presa no conceito da 

propaganda de massa, de empurrar os anúncios para os telespectadores durante sua 

programação, que é paga pelos anunciantes. Esse sistema é conhecido como um sistema 

trilateral (ANDERSON, 2009): a empresa produtora do conteúdo vende espaço 

publicitário para o anunciante, que recebe do consumidor parte do dinheiro investido na 

compra dos produtos anunciados. “Os anunciantes pagam pela mídia para ter acesso aos 

consumidores, os quais, por sua vez, sustentam os anunciantes.” (ANDERSON, 2009, 

p. 25). Na verdade o sistema não é gratuito por completo, pois os consumidores pagam 

indiretamente para que o conteúdo chegue às suas casas. Esse é um princípio conhecido 

como “Princípio de Pareto”, o qual segue a regra 80/20, demonstrando que 80% dos 

lucros de uma empresa são gerados por 20% de seus clientes (TANCER, 2009, p. 163). 

Apesar de esse ser um princípio com raízes nas análises de empresas, ele pode ser 

aplicado empiricamente na audiência televisiva. É possível afirmar que 80% dos 

anúncios de um produto qualquer na TV aberta atinjam apenas 20% do público alvo. 

Com isso, conforme mais pessoas aderem ao mundo online e seus hábitos sociais se 

alteram, chegará o tempo em que, mesmo sem uma apurada pesquisa de ROI, os 

anunciantes perceberão que o investimento na publicidade tradicional de televisão não 

traz o retorno esperado e que, cada vez mais, a porcentagem da audiência que realmente 

efetua a compra dos produtos anunciados é menor. Na verdade, isso já vem ocorrendo, e 

algumas agências inovadoras de publicidade já trabalham dentro do conceito de 

publicidade transmidiática. Assim, como na programação das emissoras de TV, a 
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publicidade transmidiática integra as mídias online e a publicidade tradicional, de forma 

que excede apenas a veiculação de peças comerciais em diferentes plataformas, com a 

utilização de cada uma delas de uma forma estrategicamente integrada, com peças 

diferenciadas, respeitando-se a característica própria de cada dispositivo.  

Outro aspecto importante nessa questão é como as pessoas se relacionam com a 

publicidade online e a publicidade tradicional da televisão aberta. Novamente, o 

conceito empurrar X puxar modifica as relações entre os consumidores e os anúncios e, 

tudo leva a crer que, na publicidade online as pessoas entendem que a mensagem 

publicitária somente se completa quando o próprio usuário clica no link específico da 

publicidade. O fato de a publicidade aparecer na tela do computador juntamente com o 

conteúdo ou termo da pesquisa é diferente de quando o comercial é veiculado na 

televisão durante o intervalo do programa que está no ar. Os gestores de mídia e 

conteúdo, juntamente com os editores dos telejornais, empenham-se para evitar que os 

comerciais levados ao ar no horário do programa apresentem quaisquer tipos de 

influência nas matérias exibidas. Assim, se um telejornal apresenta uma matéria sobre o 

aumento da venda de televisores de tela plana, seria no mínimo mal visto entrar logo em 

seguida, no intervalo, uma publicidade sobre o último modelo de uma marca qualquer 

de televisão tela plana. Mas, no mundo online, ocorre exatamente o contrário. O 

programa de publicidade online Google Adsense faz exatamente isto: aproxima os 

anúncios dos temas pesquisados.  

O Adsense é um serviço da Google que fornece, online, um programa em que 

sites pessoais ou de empresas firmam parceria com a empresa para exibição de 

publicidade nos sites. A cada clique dos usuários dos sites nas publicidades mostradas 

pelo Adsense, a Google paga um percentual ao dono desse site. Já o Google Adwords é 

uma ferramenta de publicidade em que pessoas físicas ou jurídicas escolhem quais e 

quanto querem pagar por palavras-chaves que são digitadas nos termos de busca do 

Google. Essas palavras é que acionam os links patrocinados nas pesquisas dos milhões 

de usuários do buscador Google (VAZ, 2008). Esses programas se esforçam ao máximo 

para que os anúncios pagos pelas empresas sejam diretamente levados até o usuário que 

pesquisou na internet sobre televisões de tela plana ou que visualizou um telejornal com 

uma matéria parecida. De acordo com Anderson (2009), esse tipo de publicidade 

supersegmentada é tão importante para o usuário que passa a ser considerada como 

parte do conteúdo online e não publicidade. Seguindo esse raciocínio, Anderson (2009, 
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p. 142) afirma que até mesmo a TV paga está sendo ameaçada, pois “A banda larga é a 

nova transmissão gratuita, e a corrente que prende o espectador à TV por assinatura 

agora parece estar se desgastando.”  Mas a migração do conteúdo para o grátis não se dá 

apenas pela questão da publicidade, e Anderson (2009, p. 142) apresenta seis razões 

para esta tendência.  

 

1. Oferta e demanda: a oferta do conteúdo cresceu milhões de 
vezes, mas a demanda não: ainda temos dois olhos, dois 
ouvidos e 24 horas por dia; 

2. Perda do formato físico: à medida que o conteúdo passava de 
discos em caixas a arquivos voando através de fios, ele se 
tornou intangível, até mesmo abstrato; 

3. Facilidade de acesso: costuma ser mais fácil fazer o download 
do conteúdo do que encontrá-lo e comprá-lo em uma loja. 
À medida que estes “custos de procura” caem, o mesmo se 
aplica à sua disposição de pagar pela disponibilização do 
conteúdo; 

4. A transição para o conteúdo pago pela propaganda: os hábitos 
desenvolvidos na Web se mantêm pelo resto da vida. Se o 
conteúdo for grátis online, ele também não deveria ser 
grátis off-line? 

5. A indústria do computador quer que o conteúdo seja grátis: a 
Apple não ganha seus bilhões vendendo arquivos de 
música, mas vendendo iPods. O conteúdo grátis torna os 
dispositivos de reprodução mais valiosos; 

6. A geração do grátis: a geração que cresceu com a banda larga 
tem a economia digital, de certa forma, incorporada ao 
DNA. Eles podem ou não ter ouvido falar de “custo 
marginal próximo ao zero”, mas intuitivamente entendem o 
conceito. Por isso eles são indiferentes ou hostis aos 
direitos autorais. Eles não veem razão para isso.  

 

  

Essas novas possibilidades de segmentação da publicidade e a economia baseada 

na oferta de conteúdo grátis estão desafiando o modelo de negócios da TV Aberta, 

baseado na publicidade de massa, paga indiretamente pelo telespectador. Se a maior 

parte dos telespectadores não pagar (comprar) pelos produtos anunciados nos intervalos 

da TV aberta, seja porque não estão sendo expostos aos comerciais ou porque há outras 

formas de se adquirir o conteúdo (mesmo pagando diretamente como taxas ou 
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assinaturas), a TV aberta entrará numa descendente financeira muito difícil de ser 

revertida.  

Pesquisas apontam que usuários estariam dispostos a pagar pelo conteúdo. 

Estudo apresentado pela KPMG101 aponta que 57% dos usuários residentes nos países 

emergentes, que formam o Bric - Brasil, Rússia, Índia e China –, aceitariam pagar pelo 

conteúdo online. Entre os países do G7 - Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, 

Grã-Bretanha, Itália e Japão –, o índice cai para 22%.102 Os provedores de conteúdo 

olham para esses números com entusiasmo. O mesmo acontece com as emissoras de TV 

aberta, pois acreditam que essa seria uma forma de minimizar as perdas da programação 

aberta. Porém o que as pesquisas não enfatizam é que tipo de conteúdo as pessoas 

estariam dispostas a pagar. Jogos, serviços de informação, mapas e entretenimento 

aparecem em conjunto, mas as pessoas estariam dispostas a pagar por sua novela 

favorita? Seu telejornal favorito? Ou seja, as pessoas estariam dispostas a pagar pelo 

conteúdo que é produzido pelas emissoras de TV aberta e que são transmitidos 

gratuitamente? Outra questão importante é a pesquisa apresentada pelo Grupo Nielsen: 

nela, 47% dos entrevistados afirmam que aceitariam mais publicidade para subsidiar o 

conteúdo gratuito.103   

Dessa forma, a publicidade que vem sustentando a estrutura e o modelo de 

negócio da televisão aberta está encontrando novas formas de atingir seu público e, 

conforme mais e mais pessoas vão adquirindo o acesso à internet, mais a publicidade se 

distanciará da forma generalista dos veículos de massa. Caso isso se torne uma 

realidade, ela não será de toda ruim, ao contrário: a publicidade local poderá assumir 

uma relevância ainda maior do que a desempenhada atualmente na TV aberta regional. 

Trataremos disso no capítulo seguinte, pois essa é uma das hipóteses para um novo 

modelo de negócios para a TV aberta. Por ora, devemos nos ater às ferramentas 

disponíveis para que a publicidade on demand alcance seus objetivos.  

 

 

                                                 
101Empresa global que atua na consultoria contábil e de mercado de capitais. Disponível em < 
http://www.kpmg.com/BR/PT/Paginas/default.aspx> 
102Informação disponível em: <http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/07/28/paises-emergentes-aceitam-
pagar-por-conteudo-online-aponta-pesquisa/>. Acesso em: 06 nov. 2010, 18:52. 
103Informação disponível em: <http://www.fayerwayer.com.br/2010/02/pesquisa-nielsen-aponta-que-2-
em-cada-10-consumidores-pagariam-conteudo-na-internet/>. Acesso em: 06 nov. 2010, 19:04. 
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1.3.3 Como a publicidade pode ser on demand? 

 

Um problema do modelo generalista de publicidade é saber se, e como, a 

mensagem realmente chega ao consumidor. Nesse modelo, uma das ferramentas que 

podem dar uma indicação por amostragem da recepção das mensagens publicitárias por 

parte do público são as pesquisas de opinião. Quando um consumidor compra um 

aparelho de televisão e passa a receber o sinal aberto das emissoras, ele segue no 

anonimato e possivelmente seguirá por muito tempo, fazendo parte apenas das 

estatísticas dos vários órgãos que analisam o número de venda dos aparelhos de TV. 

Não há, inclusive, garantias de que o aparelho adquirido será utilizado para ver TV. É 

possível que tenha sido comprado para outros fins, como para executar os games, por 

exemplo. Mas, no mundo online, quando um consumidor compra um computador e 

acessa a internet, ele imediatamente passa a ser conhecido pelo seu provedor de acesso, 

e seu histórico de navegação pode ser armazenado. Porém não é apenas o provedor de 

acesso que possui informações sobre o perfil de navegação das pessoas: inúmeros sites 

colhem informações de seus visitantes, ou assinantes, e, na maioria das vezes, quem 

fornece as informações são os próprios usuários. Estes fazem isso voluntariamente.                                     

Empresas como a Hitwise,104 com sede nos Estados Unidos, trabalham com uma 

amostra de 25 milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil, sendo 10 

milhões nos EUA. Com essa amostra significativa, a empresa pode fornecer dados 

detalhados dos termos utilizados nas pesquisas online, analisando o trânsito dos 

visitantes entre os sites. Além do tamanho da amostra online ser muito maior do que as 

amostras das pesquisas tradicionais de recepção, no geral em torno de 2.000 mil a 3.500 

entrevistas, a atualização dos dados é semanal ou mensal. A política de privacidade da 

empresa afirma que as informações são agregadas, que de forma alguma o usuário 

individual é identificado e que a empresa busca somente tendências no comportamento 

e nos hábitos de navegação.  

 

Nossos parceiros provedores e de dados opt-in tornam anônimos e 
agregam os dados que são enviados para nosso sistema. Em outras 
palavras, não temos condições técnicas de rastrear nossos dados até os 
internautas individuais (e nem queremos). Estamos mais interessados 

                                                 
104 Ver: http://www.hitwise.com/us/ 
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em rastrear tendências gerais e descobrir informações reveladoras 
sobre como os usuários, em conjunto, estão usando a web. Também 
apagamos informações de nossos dados de termos de busca pra 
remover elementos identificáveis (números de telefones, números de 
cartões de crédito, número de seguro social, e assim por diante). 
(TANCER, 2009, p. 23-24). 

 

A coleta de dados com base nos acordos com provedores por meio dos termos de 

buscas permite elaborar relatórios demográficos e psicográficos (TANCER, 2009) de 

forma muito mais precisa que os das pesquisas tradicionais, e a atualização para a 

empresa pode ser diária. Essa coleta se dá de três formas, assim descrita por Tancer 

(2009, p 23): 

 

a) Coleta Opt-out: a coleta de dados é pressuposta e o destinatário é 
que tem que negar seu consentimento;  

b) Coleta Opt-in: a coleta de dados só é feita com a permissão do 
usuário; 

c) Double Opt-in: o internauta dá o seu consentimento e em seguida 
recebe um e-mail para confirmação da autorização. 

 

A base de dados que é formada por essa coleta atualizada diariamente é muito 

mais abrangente do que as pesquisas tradicionais e podem fornecer informações 

valiosas sobre as tendências de consumo em uma velocidade muito maior. Permite, 

ainda, identificar quais sites agem com maior importância, quais são os que geram mais 

tráfego, quais são os “nós” da rede onde as pessoas buscam informações e aonde vão 

depois. Essas informações permitem uma segmentação da publicidade que a TV aberta 

dificilmente poderá oferecer, simplesmente porque não foi projetada nem pensada para 

isso. A TV aberta consolidou seu modelo de negócios para vender produtos de massa 

para as massas, não para públicos segmentados. 

 

A maioria comia, vestia e dirigia o que vinha das fábricas de produção 
em massa e tomava conhecimento dos produtos pelos meios de 
comunicação de massa. Este modelo criado nos Estados Unidos 
espalhou-se pela Europa e grande parte da Ásia e América Latina nas 
décadas após a Segunda Grande Guerra Mundial. Era uma forma 
eficiente de atingir milhões de consumidores com produtos feitos por 
máquinas. A publicidade neste complexo industrial [...] era simples. 
Você dividia a população em cinco ou seis grupos demográficos, 
baseados na renda, no sexo e no bairro, e anunciava nas revistas que 
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eles liam e nos programas de TV que assistiam. Numa era de produtos 
praticamente indistinguíveis, as marcas eram cruciais. Tudo isso 
mudou. (BAKER, 2009, p. 19). 

 

Com a coleta de informações pelos computadores, o planejamento de mídia de 

uma campanha publicitária é feito por cálculos matemáticos. Para isso, quanto mais 

informações são coletadas, mais eficientes são esses cálculos.  Baker (2009) tornou 

conhecido o mundo dos Numeratis, profissionais responsáveis pelos cálculos de 

milhares de dados armazenados nos servidores de várias empresas sobre a sociedade e 

sobre seus hábitos de navegação e consumo. A verdade é que a publicidade segmentada 

online não é individual; pelo menos é o que afirmam as empresas de coleta e análise de 

dados. Elas ainda respeitam nossa privacidade, mas conseguem fragmentar a audiência 

e estabelecer padrões que possibilitam anúncios mais inteligentes e mais direcionados, 

que acabam por gerar a impressão de que são feitos exatamente para cada ser, 

individualmente.  Acontece que muitas pessoas podem ter gostos parecidos; aceitam 

certos modismos e tendências, gostam do mesmo ator, da mesma peça de teatro e do 

mesmo restaurante. O que os Numeratis fazem é agregar ao máximo possível as pessoas 

com gostos e comportamentos semelhantes. Então planejam as campanhas de marketing 

mais eficientes. É a era do microtargeting ou microdirecionamento (BAKER, 2009, p. 

68). Para isso, além da coleta realizada pelos provedores e sites de buscas, há outra 

fonte para fornecimento das informações de nossos hábitos de consumo e navegação: 

nós mesmos. Invariavelmente, todo usuário da internet já preencheu um formulário para 

receber ou poder acessar um conteúdo específico. Mas não é apenas dessa forma que 

fornecemos dados na internet. Conhecidos como Informações Pessoais Identificáveis, 

ou no termo em inglês, PII – Personally Identificable Information (MATOS, 2003)105 –, 

que consiste em agrupar todas as informações relativas a uma pessoa, desde as 

características físicas até os hábitos de consumo e preferências, esses dados podem ser 

agrupados, cruzados e comercializados. As PII podem ser coletadas das seguintes 

maneiras:  

 

                                                 
105 MATOS, Tiago Farina. Comércio de dados pessoais, privacidade na internet. Jus Navegante – Portal 
UOL. Informação disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/5667>. Acesso em: 07 nov. 2010, 
13:55. 
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a) Formulários: se não o mais conhecido, sem dúvida alguma o mais 
explícito de todos os meios de coleta de dados pessoais através da 
grande rede [...]. Através dos formulários, os visitantes 
espontaneamente informam ao site informações solicitadas, que 
variam entre as mais básicas como nome, endereço e profissão, às 
mais íntimas, como quais as áreas de seu interesse. Mas apesar de 
parecerem dados banais e inofensivos, se comercializados ou mesmo 
cruzados a outras PIIs, podem compor um verdadeiro dossiê físico-
psíquico do cidadão; 

b) Cookies: Ao contrário dos formulários, que são explícitos coletores de 
informações pessoais, os cookies (biscoitos, em inglês) operam 
usualmente sem o consentimento ou o conhecimento do usuário. 
Cookies são pequenos arquivos de informações lançados pelos sites 
visitados, dentro do computador do visitante, e ficam armazenados no 
respectivo disco rígido, para enquanto houver navegação na web, 
serem utilizados pela memória RAM. Existem dois tipos de cookies: 
os que são gravados diretamente no computador dos usuários, e 
servem para facilitar o carregamento do site numa posterior 
navegação, e os que se servem apenas para coletar dados dos 
visitantes, cujo destino é, inevitavelmente, o banco de dados do site 
visitado. A coleta de PIIs, através dos cookies tem como principal 
objetivo – pelo menos é o que alegam os donos dos ‘biscoitos’ – 
personalizar o acesso do internauta ao respectivo site. Das 
informações coletadas é possível identificar qual o navegador 
utilizado, o sistema operacional, os horários, a quantidade de acessos, 
as áreas de preferência, bem como o número do IP (Internet Protocol), 
que está para a internet assim como a impressão digital está para a 
identificação de pessoas. Através desse número pode-se conhecer o 
provedor, o navegador, o sistema operacional e, inclusive, a 
localização de qualquer um que tenha acessado a internet; 

c) Hackers e Crackers: Os hackers (fuçadores, em inglês) podem ser 
definidos como indivíduos muito bem informados, com 
conhecimentos informáticos acima da média e com imensa 
curiosidade em avaliar as falhas de um sistema de proteção 
computacional. Eles percorrem os sistemas em busca de falhas, 
utilizando técnicas das mais variadas em termos de computação, não 
para fins prejudiciais, mas para satisfação de seu próprio ego. Mais 
cedo ou mais tarde, esses indivíduos acabam sendo contratados por 
grandes empresas interessadas em profissionais capazes de coordenar 
seus sistemas de proteção e defesa. Se tivermos como parâmetro o 
descobrimento de uma falha em determinado sistema informatizado, 
poderemos nos defrontar com o descobridor interessado em solucionar 
a questão da segurança, ou com aquele munido de objetivos escusos. 
Esse é o liame que separa os hackers dos crackers. Enquanto o 
primeiro deles é atiçado unicamente pelo desafio de conhecer as falhas 
do sistema computacional, o segundo inicia sua jornada no momento 
em que descobre tais falhas, tendo em vista a obtenção de benefícios 
particulares ou a intenção de causar danos a terceiros. Portanto, 
embora ambos tenham conhecimentos técnicos o suficiente para 
invadir sistemas de segurança, o hacker não deseja causar danos, nem 
tirar proveito da situação, ao contrário dos crackers. Estes sim 
representam iminente perigo à sociedade, pois da invasão de sistemas 
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informatizados protegidos podem copiar todo um banco de dados 
contendo um incontável número de PIIs. (MATOS, 2003) .106 

 

A questão dos Cookies é muito preocupante, pois muitos usuários não têm 

conhecimento da existência de tais arquivos nem sabem como excluí-los de seus 

computadores pessoais. Em Agosto de 2010, um advogado norte-americano processou 

as grandes empresas de mídia nos EUA, NBC, ABC, Disney e MTV, por utilizarem um 

novo tipo de Cookies baseado na tecnologia Flash (compactador de vídeos utilizado na 

maioria dos sites, e é patente da empresa Adobe), que podem ativar Cookies nos 

computadores do usuário sem que este seja avisado. A inovação é que, mesmo depois 

de apagados do computador, os arquivos Cookies podem ser novamente instalados. Por 

essa característica, esses arquivos em Flash ficaram conhecidos como Cookies Zumbis, 

pois, mesmo depois de “mortos”, ressurgem em nossos computadores.  A aplicação 

desses Cookies para a publicidade é muito grande e muito utilizada pelos anunciantes.    

 

Assim, se você está tentando comprar um carro no, digamos, 
Edmunds.com, e visitar outro site que usa a mesma rede de anúncios, 
ele poderá lhe mostrar anúncios de carros lá, também, mesmo que o 
site nada tenha que ver com automóveis, porque ele sabe onde esteve 
e o que fez antes. As empresas de anúncios também ligam outras 
informações a seu cookie – se, digamos, você está interessado em 
esportes, ou compra um ramalhete de flores, ou realmente gosta de 
assistir a vídeos de gatos cantando ópera. (CRINGELY, 2010).107 

 

Será possível que um dia a TV digital aberta conseguirá identificar de qual canal 

o telespectador está vindo e o que ele acabou de ver, ou está vendo, e oferecer um 

comercial baseado em suas informações e seu histórico de consumo de programas de 

TV? A TV digital aberta talvez não, mas a Google TV certamente irá. No final do ano 

de 2010, a empresa Google lançou mais um serviço que também irá desafiar as 

emissoras de TV aberta. Se não bastasse o portal de vídeos Youtube, a gigante da 

                                                 
106 MATOS, Tiago Farina. Comércio de dados pessoais, privacidade na internet. Jus Navegante – Portal 
UOL. Informação disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/5667>. Acesso em: 07 nov. 2010, 
13:55. 
107 CRINGELY, Robert X. Cuidado: vem aí o ataque dos cookies zumbis do Flash. IDG Now. Disponível 
em: <http://idgnow.uol.com.br/seguranca/2010/08/25/cuidado-vem-ai-o-ataque-dos-cookies-zumbis-do-
flash>. Acesso em: 07 nov. 2010, 14:29. 
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internet lançou a Google TV, um serviço que permite ao usuário buscar qualquer vídeo 

que esteja disponível na internet e tenha seu conteúdo liberado para acesso. A Google 

TV é apenas uma plataforma distribuidora de conteúdo, pois ela mesma não produz 

nada e mais uma vez ganha dinheiro com a publicidade sobre o conteúdo produzido por 

outras empresas ou pelos milhares de usuários que voluntariamente abastecem a rede 

com suas produções amadoras ou profissionais. Em agosto de 2010, as emissoras de TV 

aberta dos EUA, ABC, NBC e CBS negaram o pedido de licença da Google TV para 

disponibilizar o conteúdo das emissoras na nova plataforma. Era um comportamento de 

se esperar de uma indústria que nasceu com a Era Industrial e tinha no conteúdo seu 

principal dividendo. Mas, como estamos em outra época, essa decisão poderá ter sido 

fatal para a indústria televisiva nos EUA. Ao negar as licenças, as emissoras não estão 

protegendo seu conteúdo; na verdade, estão perdendo a oportunidade de adquirir outra 

forma de renda publicitária. O grande desafio da Google TV para as emissoras não é 

concorrer com elas no conteúdo, mas sim os milhões de dados que a empresa tem sobre 

internautas de todo o mundo e que serão utilizados para aproximar anunciantes de 

consumidores, como já fazem com seu sistema de busca na internet e os links 

patrocinados. É possível que as emissoras possuam acordo com outros provedores ou 

que suas próprias páginas na internet forneçam dados interessantes sobre o consumo de 

seus programas e sobre seus telespectadores. No entanto, no mundo online, quanto mais 

informação melhor. 

A Google TV não é uma televisão e, portanto, não deveria ter este nome. Ele se 

justifica como forma de aproximar o telespectador para o consumo dos produtos 

audiovisuais na internet. A Google TV é uma plataforma de distribuição de mídia, mais 

próxima a uma locadora de vídeos do que a uma estação de TV. Seu enfoque principal 

são os vídeos sob demanda e não a programação ao vivo, além de não possuir intervalo 

comercial, apesar de algumas estações, como a CNN, transmitirem sua programação ao 

vivo no dispositivo. Mas, basicamente o modelo de publicidade utilizado pela empresa 

Google é sugerida ao usuário por meio das ferramentas Adwords e Adsense. 

 

 

1.4 Um novo papel social para a televisão 
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Se a atual estrutura e o atual modelo de negócios das emissoras de TV aberta no 

Brasil ainda estão voltados para a sociedade formada na Era Industrial, e essa sociedade 

está sendo sobreposta pelo nascimento da sociedade da Era da Informação, um novo 

desafio se impõe para os radiodifusores: encontrar um novo papel social para a televisão 

dentro desse novo contexto social e político. 

É bem verdade que a televisão ainda ocupa um lugar importante como veículo 

de informação para muitos brasileiros, mas as experiências em outros países 

demonstram que o entretenimento está seguindo para o segundo plano dentro da 

estrutura de programação da televisão aberta, pois, na nova sociedade, a programação 

da TV aberta generalista se deslocando cada vez mais para a prestação de serviços em 

detrimento da oferta de entretenimento. Vilches (2003), ao analisar a migração digital 

na Espanha, país onde a transição para a TV digital se completou em abril de 2010, 

aponta vários indícios de qual poderá ser o papel da televisão nesta nova sociedade que 

está se formando. Porém, antes é preciso compreender o papel que a televisão ocupa 

hoje na vida das pessoas, independente da particularidade de cada país e/ou cultura.  

A televisão veio estabelecendo uma estrutura comunicacional similar em todas 

as sociedades, tanto nos países onde a TV pública é mais desenvolvida quanto nos 

países onde a TV privada e comercial ocupa o lugar de destaque e alcança a maior parte 

da audiência, como nos EUA e no Brasil. Wolton (2007), crítico veementemente 

contrário à idéia de que as novas mídias irão substituir a televisão generalista, acredita 

nessa hipótese exatamente devido ao importante papel que a televisão ocupa da vida das 

pessoas. Para ele, a força da televisão reside no seu papel de decodificar o mundo para 

as grandes massas. Reconhece que a estrutura das mídias do século XX está inserida na 

lógica da maioria e na sociedade de consumo, mas também afirma que nenhuma outra 

mídia teve tamanho sucesso de adesão. Afirma inclusive que seu sucesso é “imenso, 

real e duradouro.” (WOLTON, 2007, P. 63), mesmo que a qualidade de sua 

programação seja questionável.  “A televisão é o principal espelho da sociedade: é 

essencial para a coesão social que os componentes sociais e culturais da sociedade 

possam se ver e se referenciar na principal mídia.” (WOLTON, 2007, p. 69). E o autor 

complementa: 

 

É por isso que ela é um vínculo indispensável em uma sociedade em 
que os indivíduos estão freqüentemente isolados e às vezes solitários. 
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Não é a televisão que cria a solidão, o êxodo rural, multiplica favelas, 
destrói os vínculos locais e desmembra a família. Ela, ao contrário, 
amortizou os efeitos negativos dessas profundas mutações, oferecendo 
um novo vínculo social em uma sociedade individualista e de massa.  
(WOLTON, 2007, p. 73). 

 
 

Para Wolton (2007) não existe a possibilidade de uma democracia sem a 

presença de uma mídia generalista e democrática. Mas, dentro de sua defesa da 

televisão generalista, aponta sua principal fragilidade: a relação entre a oferta e a 

demanda de produtos diversificados. Por ser uma mídia generalista, a televisão aberta é 

voltada para oferta de programas para o público em geral. Assim, privilegia essa 

demanda, difundindo programas infantis, de esporte, culinária, telefilmes, novelas, 

telejornalismo, etc. As mídias segmentadas (TV por cabos, internet, etc.) atendem a uma 

demanda específica que, ocasionalmente, surge depois de uma oferta generalista. “É a 

oferta que permite constituir campos de experiência a partir dos quais, posteriormente, a 

demanda se manifestará.” (WOTON, 2007, p. 67). A fragilidade da televisão aberta 

atual consiste no crescimento da demanda da sociedade nascida na Era da Informação,  

uma audiência segmentada, que não possui horários fixos de trabalho, consome menos 

televisão aberta, utiliza o computador para se comunicar e se divertir e não apenas 

realizar tarefas de trabalho; que tem na internet outras possibilidades de distribuição de 

conteúdo de forma muito mais eficiente do que a televisão aberta. Até mesmo a TV por 

cabos está enfrentando esse desafio, pois, nascida exatamente para atender a um público 

segmentado, as rígidas regras de empacotamento de canais das operadoras (quando o 

assinante é obrigado a ter canais que não quer em seu pacote) já não satisfaz a 

audiência, que quer assistir ao que quer, na hora que quiser e aonde estiver. Com o 

crescimento dessa nova demanda, resta à televisão aberta direcionar seus produtos para 

aqueles que ainda não estão inseridos dentro da nova Era da Informação. Com isso, a 

qualidade dos programas deverá cair ainda mais. Essa é uma preocupação de Wolton 

(2007), que vê um enorme perigo no crescimento do conteúdo distribuído na internet, 

altamente individualizado, baseado na liberdade de escolha. 

 

O risco não é o desaparecimento da televisão generalista, mas a queda 
de sua qualidade, com o deslocamento dos programas mais 
interessantes para os canais temáticos. A conseqüência? Uma 
televisão com dois pesos e duas medidas, generalista e de baixa 
qualidade para os públicos populares e uma qualidade imensa de 
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programas mais interessantes nas redes temáticas. (WOLTON, 2007, 
p. 75). 

 

Isso é o que exatamente se observa hoje nos EUA: com a maior parte da 

programação da TV aberta destinada aos 10% da audiência que não possui TV por 

assinatura ou conexão com a internet via banda larga, está repleta de programas 

popularescos com anunciantes locais, programas independentes e programas de jogos e 

concursos. Além de todos os desafios que as emissoras de TV vêm enfrentando, 

entender como os programas de massa serão consumidos pela audiência que não migrou 

para a Web ou não possui TV por assinatura é mais um desafio a ser enfrentado.  

Dentro dessa lógica é que resgatamos as hipóteses de Vilches (2003) de que a 

televisão, possuindo essa forte ligação com a sociedade descrita por Wolton (2007), 

pode se adequar à realidade social, política e econômica da sociedade da Era da 

Informação e continuar a ter um papel importante dentro da vida das pessoas. O 

primeiro passo para isso é a mudança de seu modelo de negócios; “o negócio da 

comunicação parará de somar audiências e terá estratégias para longo prazo, para 

fidelizar clientes.” (VILCHES, 2003, p. 14). Pode ser um absurdo uma televisão 

generalista deixar de somar as audiências para estipular o valor de seu comercial e 

conseguir seus lucros, mas, ao que tudo indica, essa parece ser mesmo uma alternativa. 

O modelo de negócios da TV aberta, baseado na publicidade dos spots de 30 segundos, 

já demonstra elevado grau de desgaste na TV aberta americana, conforme demonstrou 

Jaffe (2005), onde a concorrência com as outras plataformas de distribuição de vídeo e 

entretenimento estão fazendo com que as horas dispensadas para consumo dos 

programas de TV diminuam. Então, será necessário encontrar outro papel para a 

televisão, como hoje a conhecemos e a prestação de serviços é uma opção realmente 

interessante. Isso porque a televisão não mais comercializa o entretenimento e a 

informação para o telespectador, “agora, as empresas de redes irão produzir, encaixotar 

e comercializar o tempo e as experiências humanas dos próprios usuários.” (VILCHES, 

2003, p. 43).  Ou seja, em uma época de fluxos tão inconstantes de trabalho e diversão, 

não há mais tempo para se ver TV como no passado. Em alguns aspectos a TV ainda 

será imbatível por muito tempo, como nas coberturas ao vivo. Concentrando suas forças 

na prestação de serviços, a televisão poderá se libertar do marketing direcionado para as 

grandes audiências e se concentrar em modelos de negócios que atingirão pequenos 

grupos de telespectadores com os mesmos problemas ou afinidades.  
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Com a irrupção das tecnologias digitais e a criação da rede internet, 
teve início a migração progressiva de produtos, dos espetáculos para 
os serviços. Em pouco tempo será difícil falar de bons ou maus 
programas ou dos efeitos sociais da programação. A produção e 
difusão produzidas pela convergência da televisão e da internet serão 
avaliadas segundo o critério de utilidade ou inutilidade. (VILCHES, 
2003, p. 51). 

 

Isso não quer dizer que a televisão deverá abandonar a publicidade dos 

comerciais de trinta segundos, mas deverá diminuir sua dependência, ofertando 

programas que possam ser patrocinados por fabricantes ou outros interessados em 

divulgar seus serviços para um público maior. Programas que fazem relativo sucesso 

nos EUA, atualmente, são programas de viagens: o apresentador visita uma determinada 

cidade ou país e mostra todas as opções de turismo de baixo custo ou não. Esses 

programas são financiados por grupos hoteleiros ou empresas de aviação interessados 

no público que decida conhecer o lugar. São programas de baixo orçamento, muito 

parecidos com os realities shows. Na lógica antiga do modelo de negócios baseado na 

audiência de massa, um programa como esse seria destinado aos canais por assinatura 

ou horários com menor valor na programação. Porém, atualmente, esse tipo de 

programa ocupa lugar do horário nobre na TV aberta americana.  

No Brasil, uma das hipóteses apresentadas por esta pesquisa para que as 

emissoras de televisão possam se concentrar na prestação de serviços é a revisão de toda 

sua estrutura de Rede e afiliadas, juntamente com a abertura de seu capital a outras 

empresas. Nos EUA, todas as redes de televisão atualmente pertencem a grupos maiores 

de comunicação como a Disney (proprietária da rede de TV ABC) e o estúdio de 

cinema Universal (proprietária da rede de TV NBC), e a televisão não é o principal 

negócio destes grupos. Essas hipóteses serão mais bem analisadas no próximo capítulo 

deste trabalho, mas reafirmamos a necessidade dos radiodifusores brasileiros de 

compreenderem que, para que a televisão aberta sobreviva economicamente, em um 

futuro próximo, será preciso lhe configurar outro papel além do entretenimento como 

carro chefe de sua programação.  

 

 

1.5 A TV por assinatura  
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Possebon (2009) nos dá subsídios para acreditar que, além da Google TV, 

internet ou outras plataformas de distribuição de vídeo, a indústria que poderá afetar em 

muito a TV digital aberta no Brasil è a TV por assinatura. Isso porque, em seus relatos 

sobre o desenvolvimento da TV paga no Brasil, podemos perceber que esta modalidade 

de televisão veio tendo seu crescimento limitado no Brasil devido a políticas de 

comunicação e interesses econômicos dos grandes grupos de comunicação brasileiros, 

com vistas a não competição entre a TV paga e a televisão aberta. Mas, atualmente, 

fortes interesses econômicos estão forçando a revisão das leis que limitam a prestação 

de serviço de TV por cabos e projetos de lei estão sendo discutidos no Congresso 

Nacional e que podem possibilitar um forte crescimento deste setor no Brasil.  

O início dessa atividade em nosso país, aliás, foi muito similar ao surgimento da 

TV por assinatura nos EUA. Tanto lá como aqui, no início, as cidades onde a 

transmissão por ar era precária, uma antena era instalada em local adequado e cabos 

eram ligados e espalhados pela pequena cidade diretamente nos aparelhos de televisão. 

O sistema foi chamado de CATV (Community Antenna Television). No Brasil, a cidade 

de Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi a precursora dessa modalidade de distribuição de 

conteúdo e, já na década de 70, havia dezenas de prestadoras de CATV em cidades 

maiores como São José dos Campos, Santos, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro, 

Porto Alegre e Campinas, o que chamou a atenção das empresas de comunicação do 

Brasil.  

Em 1971, o grupo Globo de Comunicações criou a TVC – Televisão por Cabos 

Ltda – com objetivo de estudar o mercado de cabo difusão: iniciava-se na Barra da 

Tijuca, no condomínio Barramares, uma experiência na transmissão de conteúdo da TV 

aberta em horários alternativos. Em 1978, em uma reportagem da revista Veja, José 

Bonifácio de Oliveira Sobrinho (o Boni), declarou que “as pesquisas demonstram que as 

pessoas ainda preferem as estações comerciais.” Ao comentar sobre a expansão do setor 

nos EUA naquela época, afirmou: “a Globo não teme a concorrência dessas inovações.” 

Na verdade, não temia mesmo, pois direta ou indiretamente a emissora fechou o 

mercado de TV por assinatura. O fato era, que a prestação de serviços de TV paga, até 

então por cabos, eram operações de CATV isoladas e que apenas levavam o sinal da TV 

aberta a regiões precárias. Esse quadro começaria a mudar apenas no final dos anos 80.  
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Em 1989, a primeira norma regulatória que dava início ao mercado de TV paga 

foi promulgada por meio da portaria 250 de 13 de dezembro daquele ano e criava o 

DISTV – Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão – o que acabou por gerar a 

primeira onda da distribuição de licenças para prestação dos serviços. Um dos pioneiros 

dessa primeira fase, Raul Melo Fajardo implantou o serviço no interior do estado de São 

Paulo, na cidade de Presidente Prudente, o que acabou por levar a criação da TV Cabo 

Anastácio. Melo, juntamente com outros empresários, fundou a ABRACOM – que anos 

mais tarde se tornaria a ABTA – Associação Brasileira de TV por Assinatura – com 

principal objetivo de dar peso e organização às iniciativas quase informais e 

desorganizadas de empresários locais. Outras iniciativas na Região Sul do país, com 

Aloísio Nestor Knob, possibilitaram que outros empresários investissem no novo 

negócio, inclusive a família Sirotsky (Grupo RBS). No início dos anos 80, o empresário 

cearense Anselmo Mororó, ao estudar marketing no EUA, teve contato com a 

tecnologia do MDS (Multipoint Distribution Service), que utiliza a faixa de 2,5 Ghz do 

espectro radioelétrico. Ao retornar ao Brasil iniciou, de uma forma amadora, a 

transmissão  de filmes para amigos em um circuito fechado de TV a partir de um vídeo 

cassete. Cada dia, mais e mais pessoas queriam aderir ao serviço e, assim, Mororó 

decidiu transformar a iniciativa em um projeto empresarial. Em 1989, Mororó obteve do 

Ministério da Comunicação autorização para explorar a faixa de 2,5 Ghz e fundou a TV 

Show, em 1991. Carlos Lins Albuquerque (filho do Senador José Lins Albuquerque, 

que havia feito a ligação entre Mororó e o MC) iniciou a TV Filme em Brasília 

utilizando a mesma tecnologia MDS.  

Em 1991, a partir do ataque dos EUA ao Iraque, a TV Filme retransmitia o sinal 

da CNN, o que fez os negócios explodirem com pedido das embaixadas e, inclusive, do 

Gabinete da Presidência, para que o sinal chegasse ao Presidente Collor. Nesse 

momento, entra no jogo da TV paga no Brasil o Grupo Abril, que, ao ver frustrada sua 

tentativa de conseguir a outorga da extinta TV Tupi, viu a oportunidade de entrar no 

negócio de televisão por meio da TV por assinatura. Depois de algumas investidas no 

canal segmentado MTV e da compra de espaço em emissoras como Bandeirantes e TV 

Gazeta, o grupo investiu na TV paga com intenção de cobrar pela assinatura do cliente. 

A estratégia do grupo era fazer algo totalmente diferente do que a Globo vinha fazendo 

na TV aberta, mas os planos do Grupo Abril foram frustrados depois que o Governo 

Federal observou que a Lei de Radiodifusão não previa este tipo de serviço. O Ministro 
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das Comunicações na época, Antonio Carlos Magalhães, deu duas opções ao grupo: 

devolver o canal ou mantê-lo até que a legislação permitisse o modelo de TV paga. O 

grupo optou por manter o canal.  

A partir desse ponto, história da TV paga no Brasil torna-se um emaranhado 

político, em que pressões de todos os lados tentam hora segurar o mercado, hora 

expandi-lo. Nomes de figuras ilustres como Álvaro Pacheco, José Sarney, família 

Marinho, Daniel Dantas, dentre outros, começaram a formar o mercado de TV paga no 

Brasil, e as afiliadas da Rede Globo (RBS) foram umas das primeiras a receber outorgas 

de TV paga, recém regulamentadas pelo decreto 95.744 de 23 de dezembro de 1988. O 

Grupo Abril também conseguiu licença para operar na cidade de São Paulo, mas 

somente depois de outros três grupos conseguirem a mesma autorização, o que 

obviamente incluía sua maior rival, a TV Globo. 

O resultado dessa luta política foi que, depois de 1997, mais nenhuma licença 

para exploração do serviço de TV paga foi concedida no Brasil. Treze anos se passaram 

sem que novas empresas entrassem na concorrência permitindo preços menores, 

investimento em infra-estrutura e alternativa a TV aberta, até que a Anatel, em 2010 e 

por força de medida cautelar, iniciou o estudo de mais de 900 pedidos de outorga que 

haviam sido feitos durante este período e aceitou que novos pedidos fossem realizados. 

Juntamente com esta ação, o Governo Federal implementou o PNBL – Plano Nacional 

de Banda Larga – que permite que pequenas prestadoras de TV paga ofereçam acesso a 

internet a preços mais baixos que as concorrentes NET, Embratel e BrOI, que, juntas, 

detêm 70% do mercado de conexão banda larga no Brasil, e, ainda, por meio do PL 116, 

pretende autorizar as empresas de Telecom a prestar o serviço de TV paga. 

Passada a fase inicial, a indústria da TV paga começou a chamar a atenção das 

grandes empresas de comunicação no país, mais precisamente da Rede Globo de 

Comunicações e do Grupo Abril. Juntas, essas empresas protagonizaram a segunda fase 

da história da TV paga no Brasil, em lados opostos, mas com uma mesma visão: 

optaram pelo sistema de DTH como forma de distribuição, e não por cabos, e 

direcionaram o negócio para a classe A e B. Houve tentativas para implantar a TV paga 

na classe C, mas o foco sempre foi as classes mais economicamente ativas. As primeiras 

licenças de operação para as DISTV não chamaram a atenção das duas empresas e elas 

acabaram caindo nas mãos de muitos oportunistas que depois as negociavam com 

outros empresários. Em 1989, a RBS foi um dos poucos grupos de comunicação a 
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adquirir ao todo 16 licenças. O grupo possuía empresas de televisão, porém, levaria 

algum tempo para que essas licenças se tornassem efetivamente empresas de TV por 

cabos. 

Nos anos seguintes, depois de uma cansativa e cara experiência da TV Globo na 

utilização da Banda C (antenas parabólicas), na tentativa de vender os recém criados 

canais do sistema Globosat para condomínios no Rio de Janeiro, a Globo percebeu que 

o modelo não daria certo, pois era caro e dispendioso manter o negócio focado nos 

condomínios. Em 1992, a Globo decide dividir as atividades de produção, de 

programação e de distribuição e cria uma nova empresa, a Globocabo. Porém, como 

havia ficado de fora das primeiras licenças das DISTV, sai à procura de empresas para 

comprar ou se associar e, depois de negócios e parcerias com empresas de DISTV (RBS 

e EPTV foram a primeiras a se associarem), formou-se a InterNet, que tempos depois 

viria a se tornar a NET, maior empresa de TV paga no país. 

 O sistema de transmissão Banda Ku (antenas de 60 centímetros a um metro), 

movimentou o mercado de TV paga como nunca antes. Foi a época de maior 

concorrência entre a TV Globo (que se aliou a Rupert Murdoch e a SKY) e o Grupo 

Abril, sócia da Direct TV (TVA). Durante vários anos, as duas marcas competiram no 

Brasil até que Murdoch comprasse a Diretc TV, fundindo as duas marcas. A 

desvalorização do Real no Governo FHC foi um duro golpe para as duas empresas que, 

do dia para a noite, viram suas dívidas em dólares quase triplicarem. O grupo Abril saía 

do mercado de TV paga para nunca mais voltar. Com isso, o mercado veio se 

estruturando e ficando claramente definido com a Globo e a Sky isoladas na modalidade 

de DTH e uma série de empresas atuando na modalidade por cabos. 

Por volta de 1993, uma onda de privatizações era comandada pelo Governo 

FHC, e a privatização da Telebrás era uma delas. Naquele tempo, as Teles tinham 

autonomia estratégica em seus estados de origem, e algumas delas começaram a 

incomodar as empresas de TV por cabos quando tentaram desenvolver uma rede de alta 

velocidade que permitiria transportar dados, vídeos e voz. A Telemig foi a primeira das 

Teles a planejar a criação dessa rede e isso ia de encontro aos interesses dos 

empresários. Pela primeira vez colocou-se a empresa pública em choque com as 

empresas de TV por assinatura. As Teles de São Paulo e Brasília apontavam nessa 

mesma direção, e a pressão ao Governo foi tanta que o Ministério das Comunicações 
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decidiu que as Teles só poderiam atuar desta forma com quem já possuísse as licenças 

para operação. 

Com a iniciativa das teles estaduais, em 1994, a Telebrás posicionava-se para 

criar uma rede nacional de alta velocidade e interligar todo o país, a RENAV – Rede 

Nacional de Alta Velocidade –. Pretendia-se que houvesse conexão com as operadoras 

de TV por assinatura de menor capacidade. Alguns grupos chegaram a firmar contratos 

com a Telebrasília, um deles liderados por Daniel Dantas. O outro grupo, denominado 

Multiponto, possuía entre seus quadros ex-diretores da Globosat. Mas a Lei do Cabo de 

1995 e, posteriormente, a privatização da Telebrás, frustraram a concretização da rede 

nacional de banda larga. Pelo menos naquela época, pois o Governo Lula fez renascer o 

projeto. 

Talvez tudo ficasse como antes, caso não surgisse uma nova tecnologia: a 

internet, que fez com que as empresas de TV por cabos ganhassem uma grande 

importância comercial, pois sua infra-estrutura poderia ser utilizada para possibilitar 

acesso via banda larga. Os anos 90 nos EUA foram um tempo conturbado, de grandes 

fusões e aquisições, que movimentaram o mercado de TV paga e internet, e mais: 

atraíram o interesse das grandes empresas de telecomunicações que estavam perdendo 

espaço para a internet na transmissão de voz (telefone fixo). O mercado também se 

aqueceu aqui com a entrada das empresas estrangeiras nas telecomunicações, que mais 

tarde também começaram a ver o número de assinaturas de telefones fixos no país 

caírem consideravelmente. Dessa forma, a oferta de outros serviços passou a ser uma 

estratégia prioritária. Mas há um entrave legal: a Lei do Cabo, de 1995, impede que 

empresas de telecomunicações entrem no mercado de TV por assinatura e também que 

sejam sócias ou proprietárias de empresas de TV por cabos. Por isso, o PLC 116 tem 

causado tantas discussões, pois os radiodifusores, muitos ligados a empresas de TV por 

cabos, são contra a entrada das Telecom no jogo, posição que ABTA também 

manifestava até certo tempo atrás, mas que atualmente já vê como aceitável.108 

Com a entrada das Teles no mercado de TV paga, novamente o mercado irá se 

movimentar, o que pode fazer o número de assinantes crescer a ponto de incomodar as 

                                                 
108Informação disponível em: <http://noticias.bol.uol.com.br/economia/2010/08/03/presenca-de-teles-na-
tv-por-assinatura-e-inevitavel-diz-abta.jhtm>. Acesso em: 30 nov. 2010, 19:30. 
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emissoras de TV aberta. Prova disso foi o discurso de Roberto Irineu Marinho (Globo), 

um dos precursores da TV paga no Brasil, na abertura do Congresso da ABTA 2010. 

 

 

 

Marinho afirmou: 

 

No que toca à distribuição, há regras, absolutamente incongruentes. 
No cabo, a legislação parece ter buscado certa inspiração na 
Constituição, e limitou a propriedade estrangeira das empresas 
distribuidoras em 49%. Quando a distribuição por satélite se tornou 
viável, a legislação correspondente não impôs restrição alguma. Ou 
seja, o assinante é potencialmente o mesmo, mas, por cabo, só pode 
receber o sinal dos canais das mãos de empresas majoritariamente 
brasileiras e, por satélite, de qualquer empresa, nacional ou 
estrangeira. No que toca à programação e à produção - aos canais 
propriamente ditos - nenhuma das restrições à propriedade estrangeira 
previstas na Constituição e que atingem as empresas brasileiras de 
mídia em geral foi levada em conta. Para muitos, esta foi uma omissão 
grave que levou a TV por assinatura a um quadro concorrencial 
potencialmente danoso aos interesses nacionais. Outra corrente, 
porém, afirma que não há desacordo com a Constituição: por ser um 
sistema fechado, com acesso mediante pagamento, o mercado de 
programadores e produtores de TV por assinatura não estaria 
alcançado pelas restrições que a Constituição impõe à radiodifusão, 
aqui entendida em sentido estrito, como o rádio e a televisão com 
acesso livre e gratuito. De um jeito ou de outro, é fato que os 
produtores e programadores brasileiros que atuam na TV por 
assinatura concorrem com gigantes internacionais, com um poder de 
fogo muito superior ao nosso: custo de produção já amortizado pela 
exibição mundo afora, mínimas estruturas repetidoras no Brasil e um 
faturamento mundial muitas vezes mais alto. (Informação Verbal).109 

 

Nos EUA, a partir de 1948, a TV por cabos vem se desenvolvendo, atingindo 

90% da audiência em 2010. No Brasil, somente em 1988 o serviço foi regulamentado 

pelo Governo José Sarney, e as primeiras licenças de DISTV (Distribuição de Sinais de 

TV) foram concedidas, mas ainda não eram serviços de TV por assinatura, visto que 

apenas retransmitiam o sinal da TV aberta pelas CATV. Somente em 1991 o sistema de 

TV por assinatura começou a ser regulamentado. Assim, enquanto nos EUA a TV paga 
                                                 
109Informação verbal proferida na Abertura do Congresso da ABTA no dia 10 de agosto de 2010. Centro 
de Exposição Transamérica – São Paulo.  



 

 

131

 

se desenvolveu até ser a maior plataforma de distribuição de vídeo, no Brasil ela se 

tornou um bem para poucos. Posseben (2009) afirma que isso se deve às políticas de 

comunicação e políticas econômicas que foram sendo adotadas pelo executivo e 

legislativo brasileiro, com uma principal intenção: não permitir que a TV paga 

competisse diretamente com a TV aberta (POSSEBON 2009. p 53). Em 1975, os 

radiodifusores lutavam para que o sistema de CATV fosse regulado, mas o apoio não 

era para que o sistema fosse regulado comercialmente a fim de ser explorado pelas 

empresas, mas para evitar a competição com a TV aberta. Possebon (2009, p. 92) relata 

essa ação: 

 

O motivo aparente não era a exploração do serviço pelas empresas de 
comunicação, e sim impedir que os serviços de CATV entrassem em 
situação de conflito com as emissoras de TV aberta. Por exemplo, 
transmitindo os sinais das geradoras locais com alterações no 
conteúdo ou não respeitando as inserções comerciais. Talvez por isso 
o projeto de 1975 para regulamentar a cabodifusão tivesse tantas 
garantias de que os sinais de radiodifusão, apesar de poderem ser 
retransmitidos, não sofreriam qualquer tipo de alteração pelo operador 
de cabo. 

 

Essas e outras ações regulatórias tiveram como principal articulador a Rede 

Globo de Televisão e suas afiliadas. A TV Band e o SBT, tardiamente, entraram no 

mercado de TV paga, somente quando este já estava dominado pela Globo e a indústria 

apresentava-se com regras definidas. Após a crise causada, principalmente, pela 

desvalorização do Real em 2000, a Globo teve que se desfazer de algumas atividades e 

reduziu drasticamente sua atuação no mercado de TV paga. Entretanto, outros fatores 

passaram a influenciar o crescimento da parcela de assinantes. A partir da estabilidade 

econômica que o Brasil vem experimentando desde 2002, as classes C e D também 

demonstram interesse em adquirir os serviços da TV paga. Com essa nova demanda 

pela TV por assinatura, o mercado vem se agitando e, novamente, políticas de 

comunicação estão sendo implantadas para regular o setor, visto que a Lei do Cabo, de 

1995, encontra-se defasada. Atualmente o Brasil conta com cerca de 9 milhões de 

assinantes de TV por assinatura, e estimativa do banco BTG Pactual, apresentada no 

Congresso ABTA 2010,110 prevê que a penetração do mercado de TV paga salte dos 

                                                 
110Informação verbal proferida no Congresso ABTA, São Paulo, agosto de 2010. 
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atuais 15% para 40% até 2014, alcançando 18 milhões de assinantes. Na melhor das 

hipóteses, executivos do banco acreditam que essa penetração atinja 26 milhões de 

assinantes ou 45% da população brasileira até 2018. Acredita-se que haja um mercado 

de 26 milhões de lares entre as classes A, B e C com potencial para a TV paga. Além 

desse “incômodo” para as redes de TV aberta em relação à TV paga, a internet também 

está mostrando sua força. Caso o Plano Nacional de Banda Larga cumpra suas metas, 

outras ofertas de distribuição de vídeos vão encontrar contexto econômico favorável 

para que novos negócios possam ser ofertados para a população, como a TV conectada 

(leia-se TV Google e Apple TV). As empresas de TV por cabos, tanto nos EUA como 

aqui no Brasil, estão entendendo que o futuro do negócio é oferecer, ao mesmo tempo, 

voz, dados e vídeos, o chamado conceito tri-play.  

Vendo o mercado esvair de suas mãos, radiodifusores tocam em um ponto 

sensível, e o que fora garantido por lei (a transmissão dos canais locais de TV aberta 

pelas operadoras de cabos) agora poderá ser uma forma das emissoras ganharem 

dinheiro das operadoras de TV paga. No Congresso Sociedade Brasileira de Engenharia 

de Televisão - SET 2010, Fernando Bittencourt (SET/TV Globo), sugeriu que se 

rediscuta no Brasil a regra do must carry, assim como pretendido pelos radiodifusores 

americanos, pela qual as operadoras de cabos são obrigadas a carregar os sinais das 

emissoras locais, que por sua vez devem ceder o sinal gratuitamente. A ideia é que a 

emissora possa obrigar as operadoras de TV por cabos a levarem o sinal da TV aberta 

por um valor a ser pago pelas operadoras por cabos pela cessão da programação. O 

argumento das emissoras é que o conteúdo da TV aberta tem grande valor para os 

operadores de TV por assinatura e que eles não pagam nada por isso. 

Assim, está montado o cenário para que, muito em breve, a TV aberta e a TV 

paga entrem em disputa acirrada por espectadores e anunciantes, pois, dessa vez, 

concorrentes de peso entraram no jogo, e os interesses dos radiodifusores não estão 

sendo acatados tão prontamente como foram no passado pelo Governo Federal. Alia-se 

a isso a iniciativa de pequenos operadores de TV paga no Brasil que atuam desde a fase 

pioneira da indústria e que veem a possibilidade de crescimento e concorrência de igual 

para igual com as grandes operadoras, por meio do PNBL. 

Outro caminho para as emissoras de TV aberta é a TV móvel, que vem sendo 

tratada como a nova “menina dos olhos”, devido ao seu potencial de mercado. No que 

diz respeito à interatividade, isso também é um problema em relação à TV paga. A 
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interatividade que está sendo desenvolvida para a TV digital aberta, possivelmente, não 

existirá na programação das operadoras de TV por cabos nem na TV móvel. O Ginga, 

software que permite as aplicações de interatividade, requer uma configuração de 

hardware muito mais elevada do que as "caixinhas" da TV por cabos. "Será preciso 

redesenhar toda nossa estrutura, mas não vejo como isso será feito por agora, visto que 

o set-top-box para rodar o Ginga utiliza uma configuração muito mais pesada que a 

nossa." Afirmou José Felix, presidente da NET, no Congresso da SET 2010. 

Com essa mudança na legislação (PL 116) e o desenvolvimento da indústria da 

TV paga, a concorrência com a TV digital aberta possivelmente ocorrerá, mas é 

provável que não chegue aos mesmos níveis de concorrência entre a TV paga e a TV 

aberta nos EUA. É possível afirmar que a TV paga no Brasil impactará 

substancialmente o mercado publicitário brasileiro fatiando ainda mais as verbas 

publicitárias dos anunciantes. Esse bolo publicitário ainda sofrerá um novo corte, de 

outra plataforma de televisão que vem crescendo em todo mundo: a TV broadband.  

 

 

1.6 TV Broadband ou TV Conectada 

 

Em 2000, Dizard afirmou em seu livro que no futuro estaria disponível um novo 

tipo de aparelho doméstico: o telecomputador. Um aparelho que reuniria a função dos 

demais aparelhos de mídia em um só. Rádio, televisão e computador seriam controlados 

por essa nova máquina, e todo o conteúdo da internet poderia ser consumido nessa nova 

maravilha. A partir de 2011, nos EUA, somente aparelhos broadband estarão à venda, e 

estudos apontam que o número de aparelhos com a funcionalidade de conexão à internet 

chegará a 43 milhões de aparelhos.111 Essas televisões possuem aplicativos embutidos 

que permitem acessar conteúdos de diversos provedores, evitando assim a necessidade 

de um browser (navegador), como na internet.  Em 2010 aparentemente esse futuro se 

materializou e, por detrás dessa nova modalidade de distribuição de conteúdo, está uma 

das maiores empresas em tecnologia da informação do mundo, a Google.  

                                                 
111Informação disponível em: <http://www.telaviva.com.br/30/08/2010/domicilios-com-broadband-tvs-
serao-43-mi-ate-2015-nos-eua/tl/197315/news.aspx>. Acesso em: 07 out. 2010, 20:55. 
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No Brasil, até o momento final da redação deste trabalho, não havia notícias 

sobre o posicionamento das emissoras de TV aberta quanto à permissão ou não de uso 

do conteúdo na Google TV, mas é bem provável que as emissoras brasileiras sigam o 

exemplo das americanas. Dessa forma, as emissoras perdem a oportunidade de criar um 

canal segmentado para seus anunciantes por meio das ferramentas de marketing da 

própria Google, como o Google Adsense e o Google Adwords, abordados anteriormente.  

O que diferencia a Google TV das demais experiências broadband é que na Google TV 

pouca coisa muda para o usuário acostumado a navegar na internet. Empresas como a 

Samsung, LG e Sony possuem aparelhos com conexão para a internet, mas esses 

aparelhos vêm com aplicativos próprios, limitando o uso da TV como uma extensão do 

computador, ofertando apenas conteúdos de parceiros. A TV conectada da LG, por 

exemplo, traz todo o conteúdo do portal Terra TV, além do Youtube e do programa de 

conversação via internet, Skype e o que mais estiver disponível na internet.  Entretanto, 

em toda linha broadband TV, todos os fabricantes permitem utilizar a tela da TV como 

um monitor de computador, bastando conectá-la ao micro. Já na Google TV, o 

equipamento vem com o navegador Chrome, da própria empresa, que permite usufruir 

de todas as possibilidades da internet que são possíveis via computador. Dentro dos 

parâmetros técnicos, basta que a banda larga brasileira chegue a uma maior parcela da 

sociedade para que os conteúdos comecem a aparecer no display conectado. A Google 

TV e os demais fabricantes dos aparelhos de TV com conexão à rede recomendam uma 

conexão de no mínimo 2,5 Mega bits, o que já é fornecido por boa parte dos provedores 

de internet nacionais.  

O SBT e a Band fecharam acordo com a Sony e devem levar conteúdo à linha de 

aparelhos conectados da fabricante. A ideia é disponibilizar, aos poucos, toda a 

programação da emissora em modelo catch-up, em que o conteúdo pode ser visto pouco 

tempo depois da exibição na TV. “Na Band, a decisão de distribuir conteúdo pelos 

aparelhos de TV conectados é uma orientação da presidência, de buscar a maior 

exposição possível dos conteúdos do grupo, no maior número possível de 

plataformas.”112 O usuário do aparelho com acesso à internet, da Sony, terá acesso a 

vídeos do portal eband, que reúne conteúdo da Band e dos outros canais do grupo, o 

BandNews, o BandSports e o Terra Viva. A TV Globo também prepara um modelo 

                                                 
112Informação disponível em: <http://www.telaviva.com.br/29/07/2010/band-e-sbt-se-preparam-para-o-
broadband-tv/tl/193046/news.aspx>. Acesso em: 04 dez. 2010, 18:18. 
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próprio para broadband TV, mas não demonstrou até o momento nenhuma intenção de 

compartilhar seu conteúdo com outras plataformas de distribuição. A TV broadband ou 

TV conectada está sendo um desafio para os radiodifusores, pois é um outro negócio 

para o qual as emissoras de TV aberta não estão preparadas. Durante os mais de 60 anos 

de história da TV analógica no Brasil, o modelo de negócios veio se estruturando por 

meio de erros e acertos e se consolidou nos números da audiência; maior a audiência, 

maior o valor do comercial. Em vários países da Europa e nos EUA, a TV broadband 

vem crescendo consideravelmente, contribuindo para a diminuição da audiência na TV 

aberta. Sites, como o FilmOn, exibem mais de 40 canais ao vivo de emissoras de todo o 

mundo, inclusive da BBC de Londres. O site sofreu um processo em 2010 e foi 

obrigado a retirar a programação das emissoras americanas.  

O que as emissoras não estão percebendo é que essa modalidade de distribuição 

de vídeo pode ser considerada uma forma de se frear a distribuição dos conteúdos 

audiovisuais na internet por terceiros. Como é quase impossível para as emissoras 

encontrar e proibir o uso e distribuição de suas imagens pelos muitos usuários que 

disponibilizam na rede os canais e a programação ao vivo, elas teriam um canal oficial 

para distribuição, e o que é melhor ainda, passível de rendimentos com publicidade.  

A TV conectada tem um grande potencial de negócios, mas ela vai de encontro 

ao modelo de negócios da TV aberta, pois, além de ser mais uma opção de segmentação 

para o público, traz uma enorme preocupação para as emissoras, pois permite que 

detentores de grandes eventos negociem diretamente com o público sem a necessidade 

da mediação das emissoras de televisão. Associações como o Clube dos Treze, 

formadas pelos principais times de futebol brasileiros, ou a AESCRJ, Associação das 

Escolas de Samba do Rio de Janeiro, já estão cientes de que podem, respectivamente, 

distribuir diretamente para o consumidor o campeonato brasileiro e o desfile das escolas 

de samba do carnaval carioca elas mesmas, ou negociar separadamente essa plataforma 

de distribuição do conteúdo. Que impacto isso traria às emissoras de TV aberta? E os 

problemas não param por aí, pois a TV broadband não diz respeito somente aos 

aparelhos de TV com conexão à internet, mas à distribuição de conteúdo pela rede. 

Nesse caso, entram em cena os tablets, como Ipad, da Apple e Galaxy Tab, da Samsung, 

aparelhos que permitem conexão com a internet sem fio e foram desenvolvidos com 

ênfase no consumo de mídia. Nos EUA, o processo que as quatro grandes redes de TV 
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moveram contra o site FilmOn também visava a proibição do conteúdo nos dispositivos 

portáteis com acesso à internet. 

Outro serviço broadband que está colocando em xeque os modelos tradicionais 

de negócios são as transmissões por Streaming.113 Nessa modalidade, os conteúdos não 

precisam ser carregados no computador para visualização posterior; basta ao usuário 

acessar o conteúdo que ele começa a ser exibido e pode ser visualizado novamente 

quantas vezes esse usuário quiser. Nos EUA, o NetFlix lançou, em dezembro de 2010, a 

oferta de conteúdo por streaming de filmes e séries de diversos canais e estúdios de 

cinema. O NetFlix iniciou suas operações oferecendo a entrega em domicilio de filmes 

em DVD, como uma locadora com uma loja física. Porém o assinante permanecia o 

tempo que quisesse com o filme e teria direito a outro depois da entrega daquele locado. 

O serviço foi um sucesso espantoso nos EUA. Isso porque o correio americano se 

responsabiliza não somente pela entrega de produtos, mas também pela coleta nas 

residências. Com isso, bastava ao assinante colocar o DVD na caixa dos correios para 

que fosse entregue e, assim, estar apto para receber outro título. O preço da assinatura é 

de U$ 7,99 dólares. O NetFlix, juntamente com outras empresas que prestavam serviço 

semelhante, foram acusados de ser o principal motivo pelo pedido de concordata da 

empresa Blockbuster, que liderou o serviço de locação de filmes durante vários anos.114 

Agora, com a possibilidade da TV broadband, a NetFlix lançou o serviço por 

streaming, sem necessidade de um aparelho com conexão à internet, pois é possível 

acessar o serviço via console de vídeo-game, tocadores de Blu-ray e pela Google TV. 

Aqui no Brasil, as empresas Telefônica115 e TVA, lançaram o serviço On vídeo nos 

moldes do NetFlix. Mas o serviço da prestadora americana ainda é mais viável no preço 

e na simplicidade da operação, pois não existem pacotes nem limites de locação, como 

nas prestadoras brasileiras. O site NetMovies, também no Brasil, oferece o mesmo 

serviço com a opção de streaming e entrega em domicílio. Porém, o preço praticado 

pela prestadora limita muito o número de assinantes.  

Na Europa, a TV broadband tem uma penetração ainda maior que nos EUA.  

                                                 
113Sistema de transferência de arquivo onde o conteúdo não permanece arquivado no computador do 
usuário.  
114 Informação disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/blockbuster-pede-concordata-
nos-eua>. Acesso em: 05 dez. 2010, 16:20. 
115 Informação disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Telefonica_anuncia_locadora_virtual>. Acesso em: 05 
dez. 2010, 16:48. 
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As pesquisas em televisão na Europa estão voltadas para a TV online, 
também chamada de TV conectada e broadband TV. O foco é a TV 
social, com recursos de comunicação interpessoal incorporados aos 
receptores. A interatividade através de software embarcado no 
receptor (caso do Ginga no Brasil), é tratada como modelo 
ultrapassado e, com exceção da Inglaterra, como um modelo sem 
sucesso. (BECKER, 2010).116 

 

Dessa forma, a TV conectada torna-se um desafio não só para a TV aberta, mas 

também para a TV por cabos, que, com suas rígidas regras de empacotamento de canais, 

não dá a liberdade da escolha individual para os canais que a TV broadband permite.  

 

 

1.7 Conjuntura política 

 

 

Como demonstrado por Herz (2009) a conjuntura política brasileira teve um 

papel importante na consolidação dos conglomerados de comunicação no Brasil por 

meio de políticas de comunicação que dividiram o mercado brasileiro, preservando a 

posição de liderança da TV Globo nesse processo. Com a tomada do poder político 

pelos militares em 1964, as políticas de comunicação foram traçadas dentro dos planos e 

objetivos do Governo Federal, e os veículos de comunicação que ousaram não participar 

ou apoiar as diretrizes governamentais foram cassados ou exerceram seu papel sempre 

com o peso dos militares em suas ações. Com a volta da democracia em 1985, os 

radiodifusores conseguiram manter com os governos de José Sarney, Collor de 

Mello/Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso a mesma proximidade que possuíam 

com os militares. Mas a partir de 2002, com o governo de Luis Inácio Lula da Silva, a 

conjuntura política começou a mudar, e a estreita relação entre os radiodifusores e a 

Presidência da República já não seria a mesma.  

                                                 
116 BECKER, Valdecir. TV conectada substitui interatividade na Europa. ITV – Interactive TV. 
Disponível em: <http://blog.itvproducoesinterativas.com.br/2010/07/28/tv-conectada-substitui-
interatividade-na-europa/>. Acesso em: 05 dez. 2010, 16:53. 
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Fato importante que deve ser relembrado é que, até a promulgação da nova 

Constituição, em 1988, a concessão de radiodifusão dependia unicamente da vontade do 

Presidente da República. Com a nova legislação, delegou-se ao Congresso Nacional o 

poder concessionário. Porém, antes que a nova constituição entrasse em vigor, o então 

presidente José Sarney, utilizou-se do poder que a constituição anterior lhe concedia e 

ajudou a Rede Globo de Comunicações a se transformar em algo mais do que apenas 

uma rede de comunicação.  

 

Para garantir o mandato de cinco anos, o Presidente passou a distribuir 
concessões de rádio e televisão em troca do apoio congressual. 
Posicionada como maior rede de rádio e televisão, com ramificações 
nos meios impressos, a Globo percebeu que poderia transformar sua 
hegemonia em supremacia. (SCHRODER; CASTRO, 2009, p. 338).   

 
 

A Rede Globo torna-se um mecanismo capaz de influenciar diretamente a 

agenda nacional. “Foi então que a Globo decidiu de vez entrar em cena e arbitrar qual 

seria o caminho a ser seguido pelo Brasil. O neoliberlismo e a integração subordinada à 

recém criada ALCA.” (SCHRODER; CASTRO, 2009, p. 341). Herz (2009) chega a 

afirmar que a Globo se tornara um partido político, o maior do país, e as relações com o 

governo aumentaram cada vez mais, principalmente na pessoa do Ministro das 

Comunicações, que, durante e depois da Ditadura Militar, teve o nome do indicado para 

a pasta avaliado por Roberto Marinho. Rerz (2009) cita quem em alguns casos, como o 

Ministro, Antônio Carlos Magalhães privilegia diretamente a Globo em suas decisões, 

como no caso NEC. Neste, Magalhães conduziu a transferência do controle acionário da 

NEC do Brasil, do empresário Mário Garnero, para Roberto Marinho, mas somente 

depois que Garnero entrou em dificuldades financeiras devido à suspensão de 

pagamentos que o Ministério das Comunicações deveria fazer à NEC. Marinho, ao 

receber o controle acionário da empresa teve os pagamentos reativados por Magalhães.  

(HERZ, 2009, p. 51). Toda essa proximidade não se dava apenas com a TV Globo. 

Possebon (2009) relata uma entrevista com Roberto Civita, presidente do Grupo Abril, e 

a tentativa de José Sarney em repassar a concessão da TV Manchete para o grupo. 

Civita afirma que não quis a concessão porque queria entrar no mercado de TV por 

assinatura. Sarney, então, liga para Antônio Carlos Magalhães e pede que receba o 

empresário, que, ao chegar ao gabinete, é severamente repreendido por Magalhães: 
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“você é um idiota! Os governos passam e as redes ficam. Você não sabe o que está 

fazendo.” (POSSEBON, 2009, p. 250). 

No primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, a participação 

da Rede Globo no cenário político diminuiu. Isso ocorreu porque o governo FHC 

cumpriu a agenda pela qual Roberto Marinho havia lutado e tudo ocorreu muito bem até 

a privatização da Telebrás, em 1998. A Rede Globo incentivava a privatização da estatal 

com objetivo dela mesma entrar no negócio de telecomunicações via compra da Telesp.  

 

Dá-se então a primeira decepção da Globo com os tucanos. A 
emissora tinha a disposição de não apenas usar a infra-estrutura 
estatal, mar tornar-se proprietária. Daí o desejo de participar do 
processo de privatização da telefonia. Pretendia fazê-lo através da 
aquisição da Telecomunicações São Paulo (Telesp), operadora do 
grupo Telebrás naquele estado. Seu fracasso no intento de adquirir a 
Telesp ilustra em termos práticos o choque entre seus interesses e o 
férreo controle dos meios de pagamento nas mãos do tucanato. 
(SCHRODER; CASTRO, 2009, p. 364). 

 

Os planos da emissora foram frustrados, tanto por parte do governo, que 

privilegiou o grupo formado pelo banco Oportunity, quanto pela empresa Telefônica, 

que não cumpriu os acordos firmados com a RBS (afiliada da Rede Globo) no consórcio 

da Privatização da Telebrás. Com isso, Globo e RBS foram forçadas a focar seus 

investimentos na TV por assinatura (POSSEBON, 2009, p. 133), e a Rede Globo a 

vender suas licenças de telefonia celular. Foi então que a Lei do Cabo, de 1995, passou 

a ser parte importante dos negócios da TV por assinatura: dentre suas regras, previa que 

as empresas de telecomunicações não poderiam prestar o serviço de TV por assinatura. 

Isso está em vigor até hoje, mas conta com o Projeto de Lei Complementar no Senado, 

o PLC-116, que, dentre outras alterações, derruba o impedimento às empresas de 

Telecom.  

Outro fato que distanciou o governo FHC da Rede Globo foi a desvalorização do 

Real frente ao Dólar, em 1999. “Exasperada pelas dívidas contraídas em dólares – sua 

receita era em reais, que valiam três vezes menos - a emissora retirou seu apoio 

incondicional a FHC.” (SCHRODER; CASTRO, 2009, p. 366). Isso, na visão dos 

autores, explica o posicionamento neutro da Rede Globo no pleito presidencial em 

2002. 
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A neutralidade da Globo no pleito de 2002, facilitando a Lula 
finalmente chegar à Presidência, foi também permeada pelo desejo de 
encontrar o controle dos meios de pagamento nas mãos de um 
presidente supostamente mais frágil, dependente de apoio popular, 
carente de votos no Congresso precisando de uma coalizão mais 
ampla para governar. (SCHRODER; CASTRO, 2009, p. 366-367). 

 

Com uma grave crise financeira nas mãos, a Globo negocia com o PT a 

aprovação da PEC 05/2002, reformulada e levada à votação pelo então Senador Aloysio 

Nunes (PSDB-SP). Esta permitiu a entrada do capital estrangeiro nas empresas de 

comunicação, limitado a 30% o capital financeiro da empresa. Além disso, a emissora 

vendeu parte de suas ações da Sky e da NET e, em troca, o governo finalmente 

conseguiu instalar o Conselho de Comunicação Social. Contudo, a paz entre a Globo e o 

governo petista seria quebrada em 2005 com a crise do mensalão.  “Lula nomeou o 

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) para o ministério das Comunicações. Era uma 

tentativa de aproximação com a Rede Globo.” (SCHRODER; CASTRO, 2009, p. 377). 

Essa ação do governo seria benéfica para a Rede Globo, pois Costa interveio no projeto 

da TV digital do Brasil e favoreceu os radiodifusores na escolha do padrão de 

digitalização adotado no país.  

Declarações da Presidente eleita, Dilma Rousseff, em vários telejornais, 

demonstram o interesse de Dilma em expandir a concorrência entre as empresas de 

comunicação. O jogo político entra em um momento delicado para a emissora e todos 

os radiodifusores, pois, em conjunto com todas essas ações no campo político, a 

chegada de novas plataformas de distribuição de conteúdo audiovisual tem afetado 

diretamente a audiência das emissoras de TV, que, agora, precisam mais do nunca do 

apoio do Congresso Nacional para a aprovação de leis favoráveis aos radiodifusores, 

como fora no passado.  

 

Complicando ainda mais a situação, passam a incidir sobre a 
radiodifusão os novos custos de infra-estrutura e de investimentos, 
oriundos da digitalização. Na realidade, nesta década têm sido 
crescentes as dificuldades das empresas de radiodifusão brasileiras 
para sustentar investimentos nas novas plataformas de transmissão de 
conteúdo audiovisual. Investimentos que vêm sendo dominados pelas 
empresas de telecomunicação, especialmente as de telefonia móvel, 
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mas também pelas empresas provedoras de acesso à internet. 
(SCHRODER; CASTRO, 2009, p. 377). 

 

Posicionamentos demonstrados em entrevistas, como as do então ministro-chefe 

da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Franklin Martins, no 

governo Lula, afirmou que o “Ministério das Comunicações precisa ser refundado”, e 

abarcar todo o sistema de mídia e convergência e ainda promover a concorrência nas 

comunicações, deixam claros que a Globo não terá a mesma capacidade de intervir nos 

processos comunicacionais do país. Será?  Martins ainda afirmou que o governo Lula 

deixou a desejar na área de Comunicação Social e que não avançou nos temas 

importantes do setor. Disse ainda que o Ministério das Comunicações, gerido à época 

pelo peemedebista Hélio Costa, precisa de “transformações sérias, que modernizem as 

discussões sobre futuro do setor”.117 O novo ministro da pasta, Paulo Bernardo (PT-PR), 

terá que liderar com discussões importantes, como o Plano Nacional de Banda Larga, a 

aprovação do PLC-116, que está prevista para abril de 2011, as diretrizes lançadas pelas 

CONFECOM – Conferência Nacional de Comunicação, que, dentre várias ações, 

propõe a proibição de políticos serem proprietários de empresas de comunicação. 

Constam, ainda, a criação da Lei da Imprensa e a constituição do Conselho Federal de 

Jornalismo e Conselho Nacional de Comunicação.118   

Durante seus 46 anos de existência, a Rede Globo de Comunicação participou 

ativamente de todos os governos, militares e democráticos. Chegou ao fim essa 

influência? Somente os anos que virão poderão demonstrar se a perda de audiência 

estará ligada à perda de poder ou de capacidade para influenciar aqueles que detêm o 

poder. O certo é que a derrota do candidato José Serra nas eleições de 2010 pode ser 

considerada uma derrota para as Organizações Globo, pois Serra, declaradamente, era 

contrário ao Plano Nacional de Banda Larga, nos moldes apresentados pelo governo 

Lula, e ao PLC-116. Sem o apoio do Congresso Nacional nessa fase de transição 

tecnológica, de perda de audiência e de pressão de empresas de telecomunicações e 

informática para abertura do mercado brasileiro de comunicação, a TV Globo e as 

                                                 
117Informação disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/franklin+martins+defende+refundacao+da+pasta+das+comunica
coes/n1237838953374.html>. Acesso em: 05 dez. 2010, 22:27. 
118Informação disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1419592-5601,00-
CONFECOM+TERMINA+APROVANDO+PROPOSTAS+PARA+A+AREA+DE+COMUNICACAO.h
tml>. Acesso em: 05 dez. 2010, 22:40. 



 

 

142

 

demais emissoras do país poderão enfrentar sérios problemas financeiros, inviabilizando 

economicamente suas atividades. Será um momento em que as políticas de 

comunicação terão que tratar de temas como ampliação do capital estrangeiro na 

comunicação, possibilidade de fusões e aquisições por empresas internas e estrangeiras, 

financiamento ou empréstimos públicos para investimento ou saneamento de dívidas, 

proteção ao conteúdo nacional, etc. A esperança é de que pela primeira vez, desde 1964, 

as decisões do governo objetivem o que é melhor para o povo e não para os interesses 

de algumas corporações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V  

 

1.1 Hipóteses para um novo modelo de negócios 
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Após a exposição dos desafios às emissoras de TV aberta no Brasil, 

apresentamos algumas hipóteses para que, quando esses desafios, em conjunto ou 

isoladamente, chegarem ao ponto de ameaçar a sustentabilidade econômica das 

emissoras (o que até o momento ainda não aconteceu no Brasil),  possam ser analisadas 

como possíveis caminhos a serem tomados para que a televisão aberta brasileira possa 

se adaptar à nova economia e se manter viável economicamente.  

Seja descobrir, criar, copiar, ou qualquer outra ação que venha a implantar um 

novo modelo de negócios para as emissoras de TV aberta no Brasil, esse modelo está 

intrinsecamente ligado à inovação. Isso significa romper com os padrões de gestão que 

moldaram o negócio até então e construir uma nova missão e uma nova visão para uma 

empresa de televisão aberta em nossos dias. Isso quer dizer que uma empresa de TV 

digital aberta tem que se reposicionar no mercado, encontrar um novo ponto de atração 

para os consumidores e continuar relevante para a sociedade na qual está inserida. Essa 

não é uma tarefa simples, pois parte de uma decisão estratégica daqueles que gerem a 

empresa.  

 

Uma das primeiras regras da inovação estabelece que se defina de 
maneira perfeitamente clara como a organização vai participar do jogo 
da inovação. Quem toma essa decisão é a cúpula administrativa. Não 
existe um cardápio de estratégias genéricas a partir do qual os 
responsáveis possam fazer suas escolhas. A equipe executiva de cada 
empresa precisa elaborar sua própria estratégia de inovação, adaptá-la 
às condições que mudam e escolher a oportunidade adequada para a 
execução dos movimentos correspondentes. (DAVILA, EPSTEIN, 
SHELTON, 2007, p. 77). 

 

Esse não é um desafio somente das empresas de comunicação; é tarefa de 

qualquer empresa que queira continuar economicamente viável na nova sociedade. Mas, 

não basta abraçar a inovação pura e simplesmente; é preciso um plano estratégico muito 

bem elaborado, de médio e longo prazo.  

Drucker (2001) relata o caso de duas das maiores empresas do mundo em seus 

segmentos: a IBM, na computação de grande porte, e a General Motors, montadora de 

automóveis. A IBM posicionou-se desde os primórdios da computação como uma 

empresa líder no mercado de vendas de computadores e acreditava nas centrais de 

processamento onde vários outros computadores se ligariam. Mas quando essa estrutura 
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começou a tomar forma, dois jovens americanos inventaram o computador pessoal, e 

essa inovação trouxe mudanças ao modelo de negócios. Drucker (2001, p. 51) ainda 

relata que várias empresas de computação acreditavam que o PC não daria certo; Xerox, 

Dell, Siemens e outras não viam como desafio uma máquina que “não tinha a 

capacidade de memória, o banco de dados, a velocidade ou capacidade de computação” 

para fazer frente aos potentes computadores. Porém, a IBM viu a potencialidade , 

abraçou o PC (inovação), abandonou toda sua estrutura e modelo de negócios e adotou 

o PC como nova realidade. Montou duas equipes para fabricar um modelo ainda mais 

simples que o da concorrência. Durante alguns anos, a IBM teve grande sucesso nesse 

novo modelo de negócios, mas tempos depois a empresa começou a ter problemas e 

perdeu tanto o negócio de PC como o de grandes computadores.  

No caso da GM, não foi um novo produto ou uma nova máquina que desafiou 

seus administradores, mas as transformações da sociedade provocadas por inovações em 

outras áreas. Em 1980, o mercado de carros de passageiros estava paralisado nos EUA. 

Assim a empresa diversificou seus negócios, comprou duas outras empresas que não 

estavam ligadas ao ramo automotivo e implantou nas novas aquisições aos mesmos 

padrões e à mesma estrutura administrativa da empresa principal. Esta ação rendeu altos 

dividendos à GM que, ao invés de compreender as transformações na sociedade e em 

seus consumidores e adaptá-las ao negócio principal, conseguiu manter-se como líder, 

lucrando em outras áreas, mas pagaria um alto preço por isso tempos depois. 

Após mais de 70 anos de um negócio altamente lucrativo, o mercado de carros 

nos EUA começou a mudar. “O mercado estava se fragmentando em segmentos de 

estilo de vida, altamente voláteis” (DRUCKER, 2001, p. 55), e o modelo de negócio da 

empresa, que consistia na produção em massa de carros para segmentos de renda, 

começou a ruir e continuou ruindo até que, na crise econômica de 2009, o governo 

americano foi obrigado a injetar US$ 50 bilhões de dólares na GM para impedir sua 

falência completa. Com o produto principal da montadora em crise, as empresas 

adquiridas anteriormente se tornaram um problema financeiro grave e foram vendidas 

abaixo do preço de mercado.  

Esses dois exemplos nos alertam para o posicionamento que as emissoras de TV 

devem ter durante esta fase de transição. Não devem de forma nenhuma abandonar de 

vez o modelo atual, mas não podem ficar indiferentes às mudanças que a sociedade está 
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apresentando nas novas formas de consumo de mídia. Portanto, a base que irá nortear as 

propostas para um novo modelo de negócios para a TV digital aberta brasileira será a 

mudança no posicionamento das emissoras frente ao mercado altamente competitivo e 

em transformação. Isso, por si só, irá impor alterações importantes na estrutura de 

gestão das emissoras e, consequentemente, um novo modelo de negócios.  

Dentro do ambiente organizacional, pesquisas apontam cinco tipos de inovação 

(NETO; ABREU, 2000, p. 60): 

 

a) a organização como usuária da tecnologia inovadora;  

b) a organização como inventora da inovação;  

c) a organização como usuária e inventora da inovação;  

d) a organização como veículo da inovação;  

e) a própria organização como inovação.  

 

Entre essas linhas de pesquisa, a  mais adequada às emissoras de TV aberta é a 

organização como usuária da inovação, pois, com a digitalização da transmissão do 

sinal e a escolha do padrão Nipo-brasileiro, a inovação reside nas diversas 

possibilidades de distribuição do conteúdo aos consumidores, já que, no que diz respeito 

à produção do conteúdo, a inovação deu-se nas questões técnicas referentes à adaptação 

para a Alta Definição das imagens e do som. Quando as organizações são usuárias da 

inovação, uma característica se destaca: a flexibilidade.  

 

Quando as organizações são usuárias da inovação, é preciso 
desenvolver flexibilidade suficiente, para que inovações 
particularmente promissoras sejam identificadas, recebam apoio, 
sejam adotadas nas unidades apropriadas, e sejam utilizadas de 
maneiras produtivas. (NETO; ABREU, 2000, p. 60). 

 

Com a escolha do padrão japonês, as inovações tecnológicas possíveis são a 

mobilidade, a interatividade e a multiprogramação, esta última já descartada pelas 

emissoras, inclusive com a proibição pelo governo. A interatividade ainda não é 

oferecida em larga escala, e a mobilidade é uma aposta ainda para o futuro. Dessa 
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forma, a TV digital, até o fim deste trabalho, não apresentou nenhuma inovação 

tecnológica expressiva, a não ser a alta definição das imagens e do som que somente é 

percebida por aqueles que possuem uma televisão compatível.  

Mas, como uma organização que é usuária da inovação, chegará o momento em 

que as emissoras de TV aberta serão obrigadas a lidar com as consequências que a 

inovação tecnológica está provocando. Como elas não são detentoras exclusivas da 

inovação, nem tão pouco são as empresas inovadoras dentro do mercado de 

comunicação, nada podem fazer para frear as mudanças. E, o que é pior, a grande 

inovação que diz respeito à TV digital fora do contexto das emissoras abertas é que, em 

breve, não haverá distinção da plataforma de distribuição, seja por ar, satélite, cabos ou 

internet.  

Dito isto, recorremos a Drucker (2001) para fazer a pergunta crucial para que 

uma empresa continue economicamente viável: qual será o negócio das emissoras de 

televisão aberta no futuro? Conforme analisado no capitulo anterior, o novo contexto 

social, político e tecnológico está corroendo o atual modelo de negócios das emissoras 

abertas de televisão privada com níveis diferentes de país para país, o que concede às 

emissoras abertas no Brasil um tempo precioso para adaptação a um cenário negativo no 

futuro. A transformação na sociedade e, por conseguinte, a concorrência na distribuição 

do conteúdo audiovisual são os maiores desafios enfrentados pelas emissoras de TV 

aberta no Brasil. Essa é uma luta difícil de ser vencida, pois, para a TV aberta, há pouco 

mercado para crescer. Ou seja, no Brasil, 94,7% dos domicílios possuem pelo menos 

um aparelho de televisão. O teto já foi atingindo, somente resta manter os índices de 

audiência ou vê-los cair, e eles têm caído.  

Assim, a ênfase do modelo de negócios baseado na distribuição do conteúdo não 

fornecerá no futuro os mesmos dividendos de hoje, e a estrutura financeira das 

emissoras poderá ser comprometida. É exatamente este posicionamento das emissoras 

que deve ser estudado: deslocar a ênfase do modelo de negócios da distribuição de seus 

próprios conteúdos para a produção de conteúdos para veiculação em outras 

plataformas. Ou seja, produzir conteúdo para que seja distribuído por terceiros, em 

outras plataformas além da TV aberta, mesmo que ela não tenha participação nas 

empresas que irão distribuir o conteúdo produzido.  Esse reposicionamento diante o 

mercado afetará toda a estrutura televisiva, tanto administrativa, quanto produtiva, 
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provocando uma série de mudanças que criarão um novo modelo de negócios e um 

novo papel para a indústria de televisão aberta no país.  

 

1.2 Foco no Conteúdo 

 

Se na distribuição as emissoras de TV aberta estão enfrentando uma nova 

concorrência, na produção de conteúdo elas ainda são imbatíveis. Isso porque as 

emissoras no Brasil produzem a maior parte do conteúdo distribuído e, dessa maneira, 

fizeram muito dinheiro, pois dominavam os dois setores vitais do modelo de negócios 

da era analógica. Na tentativa de se manter o modelo de negócios, segundo Galperin 

(2004), as emissoras abertas dos EUA privilegiaram a alta definição das imagens, 

abrindo mão da interatividade, e não focaram no conteúdo, o que favoreceu as 

emissoras de TV por cabos que competiram com a distribuição, juntamente com as 

emissoras locais independentes. Dessa forma, a TV aberta nos EUA trouxe pouca 

inovação com a TV digital, pois as emissoras por cabos também passaram a oferecer 

produtos em alta definição, além de conteúdos segmentados como esportes, filmes e 

noticiários (FORRESTER, 2000, p. 20 e 24). Além de sofrer a concorrência na 

distribuição, as emissoras abertas passaram a sofrer a forte concorrência da 

programação dos canais. Porém, no Brasil, a produção de conteúdo é quase uma 

exclusividade das emissoras. Em rede nacional, a veiculação de programas terceirizados 

ou independentes é mínima (exceto os programas informacionais e religiosos), 

restringindo-se aos mercados regionais.  

Tabela – 7* 
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Durante a programação semanal diurna, das sete da manhã às dezoito horas, 

somente a TV Band e a RedeTV! veiculam programas independentes, mas são 

programas de compras pela TV ou religiosos. Já o SBT exibe uma grande parcela de 

produtos de terceiros, mas se concentra nos filmes produzidos fora do país.  
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 Aos sábados e domingos, a exibição de programas independentes da TV Band e 

da RedeTV! passam dos 50%, mas ainda são programas religiosos e de compras pela 

TV. A TV Record entra nessa estatística por apresentar programas religiosos ao fim de 

sua programação. Esses programas são considerados independentes, mas são da Igreja 

Universal do Reino de Deus, que é a controladora da emissora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tabela – 9* 
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 No período que compreende o horário nobre da televisão brasileira, os 

programas de independentes quase não existem, com exceção da TV Band, que 

comercializa parte desse horário ao pastor R.R Soares, que comanda o programa Show 

da Fé. Mas há informações, noticiadas pela imprensa, de que a emissora não pretende 

renovar o contrato e, então, passará a veicular programas produzidos pela casa.  
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Durante o período noturno, aos sábados e domingos, a programação das 

emissoras é praticamente composta de programas produzidos por elas mesmas. Esse é 

um fato importante, pois emissoras de outros países não possuem tanta produção própria 

em sua programação. 

Com base nesses números, tem-se a impressão de que as emissoras já estão 

dando prioridade à produção de conteúdo, mas essa estrutura é imposta exatamente pela 

distribuição. As emissoras brasileiras ganharam e estão ganhando muito dinheiro ainda 

porque dominam esses dois setores. No entanto, se a audiência passar a consumir 

programas em outras plataformas, a distribuição começar a apresentar perdas, e a 

quantidade de programas que tem de ser produzido para preencher toda a grade de 

programação tornar-se demasiadamente cara, somente resta às emissoras focar no 

conteúdo, como a TV Globo vem fazendo desde 2002, quando desistiu de competir na 

distribuição e negociou a Globocabo, suas licenças de operação de telefonia celular e 

parte de sua participação na Sky e agora tenta proteger o conteúdo produzido por ela 

.  
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Com a nova estratégia traçada (concentrar-se no conteúdo), a Globo 
iniciou um movimento defensivo-ofensivo. Ao mesmo tempo em que 
negocia com as ‘teles’ contratos para difusão de seu conteúdo, a 
Globo utiliza seu poder de pressão junto ao Congresso Nacional para 
evitar a concorrência das operadoras de telefonia. (GINDRE, 2005).119 

 
 

Gindre (2005) ainda afirma que essa estratégia da Globo não previa que a TV 

aberta seria impactada pelas outras plataformas de distribuição tão rapidamente e que 

seus concorrentes conseguiriam conquistar uma fatia maior da audiência, também em 

tão pouco tempo. A TV Record, no período de novembro de 2009 a novembro de 2010, 

cresceu 20% no share de audiência, enquanto a TV Globo caiu 8% no mesmo 

período.120 Para emissoras como a Band e Rede TV!, a opção foi comercializar espaço 

para igrejas evangélicas em horário nobre e na madrugada. Em 2009, 25% da 

programação das emissoras foi composta de programas religiosos.121  

Estudo realizado pelo Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual 

demonstrou que, em relação aos programas religiosos, a rede de televisão CNT veiculou 

30,8% de sua programação com programas dessa natureza. Em ordem decrescente 

seguem: Rede TV! (23,7%), Band (15,9%), Record (15,7), TV Brasil (1,1%), Globo 

(0,4%) e TV Cultura (0,4%). Somente o SBT não veicula nenhum programa do gênero. 

De acordo com as pesquisas, esses dados levam em conta a programação das cabeças-

de-rede sem contar com a programação regional das afiliadas. Dessa forma, os números 

podem ser ainda maiores.  

Em relação aos programas de telecompras, o estudo apontou que a TV Gazeta de 

São Paulo, exibiu 55% de sua programação com programas deste tipo, seguida pela 

CNT, com 27%, Rede TV!, com 9,5% e Band, com 8,2%. Essa enorme quantidade de 

programas de compras levanta uma série de críticas de especialistas, pois a legislação 

brasileira determina (Regulamento de Serviços de Radiodifusão - Decreto 52.795/63) 

que as emissoras de rádio e TV não podem ultrapassar o limite de 25% de publicidade 

                                                 
119GINDRE, Gustavo. Globo: o desafio da convergência. Portal da Cultura – Ministério da Cultura. 
Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/2005/07/31/globo-o-desafio-da-convergencia/>. Acesso 
em: 18 dez. 2010, 22:20. 
120Informação disponível em: <http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/record-cresce-20-em-
audiencia-de-2009-a-2010-globo-tem-queda-de-8-na-media-diaria-20101206.html>. Acesso em: 18 dez. 
2010, 23:47. 
121Informação disponível em: <http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=631167>. 
Acesso em: 14 dez. 2010, 16:29.  
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em sua programação diária. Embora sejam “claramente anúncios publicitários, o 

Ministério das Comunicações (Minicom) não tem esse entendimento. Logo, as 

emissoras não sofrem punição alguma pela veiculação dos programas de telecompras – 

ou infocomerciais.”122 Essa é uma opção para as emissoras abertas para compensar as 

perdas financeiras com a falta de programas próprios, pagos por patrocinadores e com o 

intervalo comercializado. Mas isso pode contribuir ainda mais para a migração da 

audiência para as demais plataformas de distribuição.  

 

Tabela - 11 
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Fonte: FNDC.  

Uma opção corajosa, radical e polêmica, é abrir mão da distribuição em rede. 

Bill Gates já afirmara isto ainda em 2004. 

 

                                                 
122Informação disponível em: <http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=631167>. 
Acesso em: 14 dez. 2010, 16:29.  
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Bill Gates prevê para a indústria do entretenimento um futuro em que 
a transmissão tradicional de televisão vai se tornar obsoleta [...] “A 
televisão transmitida em rede está sendo desafiada. Isso não é 
novidade para ninguém", disse Gates. "Você sabe, a ABC era mais 
valiosa pela sua franquia de esportes (ESPN) do que pela sua franquia 
de transmissão, mesmo anos atrás. Isso foi reconhecido. As redes 
ainda têm uma posição tranqüila, superinteressante, mas em breve não 
vai ser como hoje." [...] A diferença fundamental, segundo ele, será a 
morte dos conceitos atuais referentes a canais e programações. 
(REUTERS, 2004).123 

 

 

Negroponte (2003, p. 172) também já percebia que o modelo analógico e 

distributivo das redes de televisão é incompatível com as redes de computadores. “As 

redes de televisão e de computadores são quase o contrário uma da outra”, e vai mais 

além, afirmando que “a doutrina da transmissão televisiva possui todos os dogmas do 

mundo analógico” (NEGROPONTE, 2003, p. 173), e, se estamos deixando o mundo 

analógico, é de se esperar que surja um novo modelo de transmissão. E está surgindo, 

pois estamos vendo a transmissão verticalizada das emissoras dar lugar a uma 

transmissão que possibilite ao aparelho de TV transmitir qualquer coisa, em qualquer 

hora, e nos aparelhos móveis, em qualquer lugar (NEGROPONTE, 2003, p. 166).  

Assim, quando a penetração das outras plataformas de distribuição comprometer 

os índices de audiência da TV aberta, uma possibilidade para as emissoras seria abrir 

mão da transmissão em rede e concentrar tempo e dinheiro na produção de conteúdo, 

que seria vendido para as emissoras regionais, emissoras no exterior e para os 

fabricantes da TV broadband, atendendo aos nichos de mercado broadcasting e não à 

população em geral, dividida por segmentos de classe. É possível ainda utilizar o know-

how para produzir programas para emissoras de outros países, como uma produtora 

qualquer. E mais: as emissoras regionais poderiam exibir o programa que melhor 

atendesse sua demanda regional sem se preocupar com qual emissora produziu o 

programa. Se o Fantástico (da TV Globo) tem melhor audiência aos sábados à noite em 

uma determinada região do país, esta emissora regional estaria livre para apresentá-lo 

neste dia e, logo após, poderia apresentar o Programa da Hebe (RedeTV!). O início da 

TV no Brasil foi caracterizado por esse modelo. Dessa forma, a TV aberta garantiria 

                                                 
123Televisão de hoje sairá de moda, diz Bill Gates. Folha.com. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u17463.shtml>. Acesso em: 14 dez. 2010, 05:25. 
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uma qualidade na programação nacional, possibilitaria um aumento na regionalização 

da produção televisiva, sendo ainda possível fechar afiliadas que operem no prejuízo.  

Com a redução do número de programas produzidos, os custos seriam drasticamente 

reduzidos, e seu valor não estaria mais atrelado ao valor do comercial em relação à 

audiência, como nos lembra Cardozo (2007). Essa seria uma preocupação da emissora 

que adquirisse o produto, podendo ser pago, inclusive, por um patrocinador regional 

exclusivo.  

O fato negativo nesse cenário é que as emissoras perderiam poder político, o que 

elas sempre buscaram e obtiveram em toda sua história. Assim, é muito improvável que 

a hipótese da extinção da transmissão em rede se concretize, mas, de qualquer forma, a 

concentração no conteúdo pode ocorrer mesmo com transmissão em rede, bastando às 

emissoras abrir mais espaço para a produção regional. Em um mercado de distribuição 

tão competitivo, é viável produzir três novelas diárias como a TV Globo faz? Ou longos 

programas dominicais? José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, um dos 

responsáveis pela formação da grade de programação da TV Globo, acredita que em 30 

anos as telenovelas serão um produto on demand.124 Levará mesmo todo esse tempo? 

A redução de custos foi uma das primeiras ações das emissoras americanas 

quando os índices de audiência caíram a ponto de comprometer a produção de 

programas de sucesso e séries como Seinfeld (NBC/Sony), em 1998, Friends 

(NBC/Warner), em 2004, Fraiser (NBC/Sony), também em 2004 e, mais recentemente, 

a série ER (NBC/Warner), em 2009. Essas foram retiradas da programação, além de 

também ter havido a saída de artistas consagrados dos quadros das emissoras, como a 

apresentadora Oprah Winfrey (ABC), que deixou a emissora para lançar um canal 

próprio na TV por cabos. A redução dos custos será inevitável para as emissoras 

brasileiras quando as demais plataformas de distribuição estiverem disponíveis para 

uma parcela maior da sociedade. E se as emissoras quiserem manter a distribuição como 

é atualmente, a preocupação de Wolton (2007) com a queda na qualidade da 

programação generalista e a elitização das modalidades segmentadas poderá se 

concretizar no Brasil. Contudo, a hipótese não prevê o fim da distribuição do conteúdo 

pelas emissoras abertas. A distribuição de conteúdo continuaria, com programas 

produzidos por produtoras independentes e terceirizadas, mas com garantias por lei de 
                                                 
124Informação disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,novela-de-menor-ibope-do-
horario-passione-endossa-queda-da-globo,651629,0.htm>. Acesso em: 17 dez. 2010, 19:24. 
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que esses espaços não seriam preenchidos com programas religiosos e 

informacionais.125 Outra questão importante que poderá ser vista com o foco no 

conteúdo é a possibilidade dos programas de ficção (teledramaturgia) contarem com os 

mesmos incentivos culturais e fiscais com que contam as produções de filmes da 

indústria cinematográfica. Basta fazer uma alteração na legislação, o que seria provável, 

pois as emissoras que produziriam o conteúdo não estariam vinculando diretamente o 

lucro das obras à comercialização do intervalo comercial. Aliás, talvez nem exista mais 

o comercial de trinta segundos, mas links patrocinados na TV broadband ou aplicações 

de interatividade na TV digital aberta.  

 

 

1.3 Fusões e aquisições  

 

Em mercados em transformação, fusões e aquisições são fato comum. São 

oportunidades para que empresas continuem no mercado obtendo o aporte financeiro de 

empresas maiores e em melhores condições financeiras. Na indústria do entretenimento 

e da mídia não seria diferente. Porém, essas fusões têm um lado negativo, pois, 

invariavelmente, concentram ainda mais o mercado nas mãos de poucas empresas e de 

grandes conglomerados. Castells (2009) chama a atenção para o fato de que a 

concentração das empresas de comunicação é uma característica da sociedade pós-

industrial, pois a comunicação e a estrutura em rede facilitaram as estratégias de 

produção e distribuição em escala global. Afirma ainda que não existe nenhum caso de 

uma empresa de comunicação verdadeiramente global. Todas as empresas atuam de 

forma nacional e local em seus países (a maioria delas no ocidente); o que é global são 

as redes que as financiam. 

 

O que é global são as redes de financiamento da produção e 
distribuição de mídia dentro de cada país e entre países. A principal 
mudança organizacional dentro da mídia é a formação de redes 

                                                 
125O termo informacionais é descrito no anuário Mídia Dados e se refere a programas de venda de 
produtos na televisão e que conjuntamente com a venda do produto, demonstram sua forma de utilização 
e orientação na realização das tarefas a que se destina o produto, tais como a realização de receitas 
gastronômicas.  



 

 

157

 

globais de empresas interconectadas de mídia que estão organizados 
em alianças estratégicas. (CASTELLS, 2009, p. 110, tradução 
nossa).126  

 

Lembra o autor espanhol que, dessa maneira, poucas empresas se tornam a 

coluna vertebral do sistema midiático global, conectando as demais empresas nacionais 

e locais que passam a operar dentro de um sistema interconectado. Com a digitalização 

da produção e da distribuição dos conteúdos, essas alianças entre as empresas permitem 

uma rentabilidade maior na produção e distribuição do conteúdo, que agora pode ser 

comercializado em múltiplas plataformas. Essa nova economia e sinergia entre as 

empresas estão alterando o mapa da comunicação global. “O resultado destas diferentes 

tendências e de sua interação é a formação de um novo sistema multimídia global.” 

(CASTELLS, 2009, p. 111, tradução nossa).127 E as características principais desse 

novo sistema apontadas por Castells (2009) são:  

 

a) a propriedade dos meios de comunicação está cada vez mais concentrada; 

b) ao mesmo tempo, os conglomerados midiáticos podem oferecer diversos 

produtos em uma única plataforma, assim como um único conteúdo em 

diversas plataformas e a combinação de vários outros produtos digitais; 

c) a segmentação da audiência e a adaptação a elas para maximizar os 

investimentos publicitários; 

d) a capacidade das empresas de comunicação em economias de sinergia, 

aproveitando as oportunidades em torno das transformações da comunicação.  

 

Castells (2009) cita a primeira edição do livro The Media Monopoly, de Ben 

Bagdikian, que identificou, em 1983, cinquenta empresas que dominavam o mercado 

estadunidense de comunicação. Esse número foi reduzido para cinco em 2004. Nos anos 

80, as Três Grandes, ABC, CBS e NBC, dominavam tanto o rádio como a televisão no 

                                                 
126Texto no original: Lo que es global son las redes que conectan la financiación, la producción y la 
distribución de los medios de comunicación dentro de cada país y entre países. La principal 
transformación organizativa de los medios de comunicación es la formación de redes globales de 
empresas multimedia interconectadas que se organizan en alianzas estratégicas 
127Texto no original: El resultado de estas diferentes tendencias y de su interacción es la formación de un 
nuevo sistema multimedia global. 
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EUA. Estas ainda estão de pé devido à onda de fusões e aquisições que movimentaram 

o mercado americano durante os anos de 60 a 90.  

Castells (2009, p. 113) expõe que a maior parte da comunicação global está 

diretamente ligada, a que autor denomina, de às Sete Magníficas: Time Warner, Disney, 

NewsCorp, Bertelsmann, NBC Universal, Viacom e CBS. Juntam-se a este seleto grupo 

as empresas de informática e internet: Google, Microsoft, Yahoo e Apple. Essas 

empresas, apesar de concorrentes, possuem várias parcerias, participações e inversões 

cruzadas em negócios de produção e distribuição de conteúdo para cinema, televisão e 

internet, conforme demonstra figura abaixo. Nela se pode conhecer a densa rede de 

associações e inversões cruzadas entre essas empresas.  Essas intrínsecas relações 

possibilitam às redes de televisão minimizarem as perdas com a migração da 

publicidade para as outras plataformas, principalmente para a internet. Isso não só 

fortalece as empresas financeiramente, como também permite que elas operem dentro 

de um sistema que Castells (2009) denomina de Economias de Sinergia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Inter-relações chaves entre as empresas multinacionais de comunicação e corporações 

da Internet 
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Reprodução – Fonte: Castells, 2009, p. 115 

Ela é a chave das empresas que operam dentro da lógica das redes de 

comunicação, pois se baseia na interação entre as que se fundiram.  
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As fusão é de produção e não de propriedades. Os conglomerados de 
mídia de hoje, os modelos de rede de organizações empresariais 
parecem ter mais sucesso que as propriedades de integração 
horizontal. De fato, nos últimos anos, várias grandes empresas de 
comunicação encerraram as suas operações. (CASTELLS, 2009, p. 
123, tradução nossa).128 

 

Essa sinergia protege os conglomerados de mídia e os protege da verdadeira 

batalha que está sendo travada no mercado de comunicação. A guerra não é entre os 

veículos tradicionais de mídia e a internet, nem entre as emissoras de televisão aberta e 

as plataformas segmentadas de conteúdo audiovisual. A verdadeira guerra do mercado 

de comunicação mundial é entre os conglomerados de mídia e as empresas de 

telecomunicações, pois sabe-se que a primeiras foram duramente atingidas pela internet 

em seu principal negócio (transmissão de voz via telefone), por sua vez, as empresas de 

Telecom contra-atacaram, abrindo para o mercado a transmissão de dados e vídeo 

através de suas linhas, competindo pelo mercado de distribuição de conteúdo 

audiovisual e acesso a internet. Em todo o mundo, a telefonia fixa vem caindo 

consideravelmente. Dentre os motivos, destacam-se:129 

 

• crescimento do número de telefones celulares com a substituição do fixo pelo 

celular; 

• aumento do número de acessos a internet via banda larga que substituem uma 2ª 

linha dedicada a acesso discado, e podem ser usadas, inclusive, para telefonia 

utilizando VOIP; 

• utilização de Telefonia IP e outras tecnologias em redes de dados principalmente 

corporativas; 

• a substituição de troncos por linhas dedicadas de conexão banda larga no 

mercado corporativo. 

 

                                                 
128Texto no original: La producción se fusiona, las propiedades no. En los conglomerados multimedia 
actuales, las organizaciones en red parecen ser modelos de negocio de más éxito que las integraciones 
horizontales de propiedades. Efectivamente, en los últimos años varias compañías de medios de 
comunicación de alta capitalización empezaron a reducir sus operaciones 
129Informação disponível em: <http://www.teleco.com.br/opfixa.asp>. Acesso em: 16 dez. 2010, 03:33. 
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No Brasil, a empresa espanhola Telefônica foi uma das poucas empresas do 

setor que apresentaram crescimento em 2010. Isso ocorreu devido ao aumento da renda 

das classes C e D e à estratégia de venda de assinaturas porta a porta.130 Mas em 2009, a 

empresa perdeu 1,6% na receita com assinaturas de telefonia fixa. Com perdas também 

em outras áreas, a queda total foi de 5,5%. Analistas do setor afirmam que esse pequeno 

crescimento em 2010 não vai se repetir daqui para frente. Não restou à empresa 

alternativa a não ser buscar outros negócios. O primeiro deles foi a compra do controle 

da operadora de celular Vivo por € 7,5 bilhões de euros.131 O serviço de conexão via 

banda larga e a TV por assinatura são outros dois negócios que podem trazer bons 

lucros, por isso o PLC-116 é tão importante para as empresas de Telecom e encontra 

tanta resistência por parte dos radiodifusores que não querem dividir com as empresas 

de telecomunicações as receitas da distribuição de conteúdo.  

Essa é uma guerra a qual dificilmente as emissoras brasileiras conseguirão 

vencer, pois o faturamento entre os dois setores é muito desproporcional. Enquanto as 

emissoras abertas faturaram, em 2009, R$ 13 bilhões de reais, as empresas de Telecom 

faturaram 180 bilhões de reais.132 Além disso, as emissoras estão quase sozinhas nessa 

luta, pois apenas a Rede Globo e o Grupo Abril possuem alguma interação com os 

conglomerados de mídia internacionais (veja figura 2), a que Castells (2009) chama de 

redes de segundo nível. A Rede Globo possui uma associação com NewsCorp, 

operadora de TV por Satélite Sky, que, até junho de 2010 era de 26%, mas que caiu para 

7% após a venda de 19% das ações para a DiretcTV, antiga concorrente da Sky, que em 

2004 juntou forças com a própria Sky. A Globo ainda possui 51% da Net Serviços 

(antiga Globocabo), que inclui a empresa Telmex, de Carlos Slim, proprietário no Brasil 

da Embratel e da operadora de celular Claro.133 O Grupo Abril fechou, em 2006, acordo 

de participação de 30% com o grupo sul-africano Naspers, que atua nas áreas de 

“revistas, livros didáticos, conteúdo online, internet em banda larga, TV segmentada e 

                                                 
130Informação disponível em: <http://www.dci.com.br/noticia.asp?id_editoria=9&id_noticia=354724>. 
Acesso em: 16 dez. 2010, 03:52. 
131Informação disponível em: <http://www.dci.com.br/noticia.asp?id_editoria=9&id_noticia=354724>. 
Acesso em: 16 dez. 2010, 04:44.  
132Informação disponível em: <http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=632680>. 
Acesso em: 16 dez. 2010, 20:06.  
/133 Informação disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/06/08/globo-vende-parte-
das-acoes-na-sky-916819736.asp>. Acesso em: 15 dez. 2010, 04:52. 



 

 

162

 

por assinatura e data base marketing.”134 O Grupo Abril ainda possui, no Brasil, 70% da 

TVA, da NewsCorp e 70% do canal MTV, juntamente com a VIACOM.135 As demais 

emissoras abertas do país, Record, Band e SBT, não foram citadas no levantamento 

apresentado por Castells (2009). As três emissoras se posicionam contrárias à aprovação 

de alguns tópicos do PLC-116. No entanto, são a favor do fim da propriedade cruzada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 2 - Inter-relações de segundo nível entre os conglomerados de mídia e empresas nacionais de 

comunicação 

                                                 
134 Informação disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/economia/ultnot/2006/05/05/ult29u47704.jhtm>. Acesso em: 15 dez. 2010, 
05:09.  
135 Castells, 2009, p. 128-129 



 

 

163

 

  

Reprodução – Fonte: Castells 2009, p. 126 

Dessa forma, a hipótese de que as emissoras devem se fortalecer por meio de 

fusões ou aquisições se mostra viável. Mas, para isso, é preciso fortalecer as emissoras 
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de TV aberta no Brasil com uma regulamentação atualizada para o setor, que contemple 

a convergência tecnológica e proteja a radiodifusão brasileira da força econômica das 

empresas de Telecom, possibilitando uma reorganização do mercado de televisão aberta 

no Brasil, que permita a Economia da Sinergia, abordada por Castells (2009), entre as 

novas empresas de radiodifusão que irão surgir.  

Em 2002, uma alteração na legislação sobre os veículos de imagem e som 

movimentou o setor no Brasil. Depois de muita polêmica e discussão, o Congresso 

Nacional aprovou a emenda à constituição que permitiu a entrada do capital estrangeiro 

nas empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Além disso, 

permitiu a pessoas jurídicas possuírem até 100% do capital das empresas. À época, 

críticas à emenda sustentavam que a alteração na constituição estava sendo articulada 

para beneficiar, principalmente, a Rede Globo, que atravessava uma enorme crise 

financeira na Globocabo e pretendia vender parte da empresa, o que de fato aconteceu. 

Nessa ocasião, a emissora da Família Marinho posicionou-se a favor da restrição do 

capital estrangeiro na TV aberta, limitado em seus 30%, mas atualmente é a favor do 

fim da restrição na TV paga, pois, caso o PLC-116 seja aprovado, a Globo espera 

vender sua participação na Net Serviços para a Telmex.136 A emenda constitucional 

36/2002 não beneficiou apenas a Globo; o Grupo Abril também negociou 30% de seu 

capital com a empresa sul-africana Naspers.  Quem é contrário hoje de um lei ou 

limitação que impeça novos serviços e lucros pode ser a favor amanhã e diminuir a 

restrição ou, até mesmo, pôr fim a ela, caso seja do interesse dos radiodifusores. Alterar 

a legislação é possível. Isso aconteceu em 2002 e pode acontecer novamente. Muitas 

críticas, porém, certamente virão de diversos setores da sociedade civil caso se pense 

em realizar qualquer alteração no texto constitucional atual. Textos como o manifesto 

do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação – FNDC – expunham com 

veemência a posição contrária à abertura ao capital estrangeiro, mesmo limitado aos 

30%. O texto de 19/11/2002,137 entre outras afirmativas, entendia que a entrada do 

capital estrangeiro na mídia brasileira era uma alternativa simplista para resolver o 

problema de caixa das empresas de comunicação, aprofundado após a crise financeira 

de 1999 e a desvalorização do Real. Não se pode imaginar que, caso as empresas entrem 

                                                 
136Informação disponível em: <http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=632680>. 
Acesso em: 17 dez. 2010, 00:52. 
137Texto disponível em: <http://www.fndc.org.br/arquivos/ManifestoFNDC-CapitalEstrangeiro.rtf>. 
Acesso em: 27 dez. 2010, 01:18. 
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em dificuldades financeiras novamente, causadas agora pela fragmentação da audiência, 

esse limite não seja revisto. Essa é uma alternativa que sempre estará à espreita de uma 

oportunidade, visto a atratividade que o mercado de comunicação no Brasil vem 

conseguindo com a estabilização da economia. Para que o mercado brasileiro possa se 

proteger das investidas dos conglomerados internacionais, seja no aumento da 

participação no capital das empresas, seja através de fusões ou aquisições das empresas 

brasileiras pelos grandes grupos midiáticos, a pesquisa aponta a hipótese de uma 

reorganização do mercado brasileiro de TV aberta através de fusões e/ou aquisições, e 

que elas sejam realizadas entre as emissoras brasileiras.   

É comum relacionar a concentração de um produto ou serviço operado por 

poucas empresas como um monopólio ou oligopólio, mas, com alguma regulamentação, 

mesmo a prestação de um serviço realizado por poucas empresas pode ocorrer com um 

nível de concorrência saudável. No Brasil, críticos afirmam que há um monopólio das 

comunicações e que poucas famílias controlam toda a informação que circula no país. 

Mesmo que isso seja verdade, não está diretamente condicionada ao número de 

empresas de comunicação, mas sim a legislação (ou falta dela) que permite que essas 

empresas atuem dessa maneira. Nos EUA, há apenas quatro emissoras de televisão 

operando em rede nacional (ABC, NBC, CBS e FOX), mas é bem verdade que existem 

inúmeros canais segmentados e centenas de emissoras locais independentes. O 

monopólio da informação é mais difícil de acontecer nos EUA devido às leis que 

regulamentam o setor broadcast e não ao número limitado de redes abertas. Além de 

outras regras, cada emissora pode ter no máximo doze afiliadas, e nenhum canal pode 

ter mais de 35% da audiência (FORRESTER, 2000, p. 23). No Brasil, não há limites 

para as redes de televisão, nem no número de afiliadas muito menos na divisão da 

audiência. A regulamentação da comunicação no país tem gerado inúmeros debates. 

Muitos acreditam que o mercado deva se auto-regulamentar, que qualquer intenção do 

governo nesse assunto poderá abrir espaço para a censura. Outros acreditam que a 

regulamentação do setor é o caminho para salvaguardar a democratização da mídia. É 

importante uma nova regulamentação para o setor, ainda mais porque as leis atuais não 

atendem às demandas da convergência midiática, principalmente caso as emissoras 

brasileiras optem por uma reorganização do mercado brasileiro, diminuindo o número 

de emissoras de TV aberta em rede nacional. De acordo com o site Donos da Mídia, 
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operam hoje no país 27 emissoras em rede nacional de televisão abertas,138 privadas e 

públicas, que transmitem em sinal VHF e UHF. Um número alto para o mercado de um 

país em desenvolvimento como o Brasil, apesar dos bons índices econômicos que vem 

experimentando desde o início do ano de 2000.  

Figura - 3 

 

Reprodução - Fonte: Mídia Dados 2010 

Regidas por um modelo de negócios baseado na audiência e submetidas aos 

números do Ibope, tem-se a impressão de que apenas as cinco maiores redes privadas do 

                                                 
138Informação disponível em: 
http://donosdamidia.com.br/listagem/redes#categoria:redes/suporte:1/num_emissoras[]:1/num_municipio
s[]:1/abrangencia:1/ordenacao:num_emissoras%20DESC/pg_atual:1/por_pg:30/categoria:redes>. Acesso 
em: 17 dez. 2010, 02:30. 
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país (Globo, SBT, Band, Record e Rede TV!) é que movimentam o mercado de 

propaganda e que as demais redes não entram no bolo publicitário. Mas isso não é 

verdade: a audiência das demais emissoras abertas, somadas, representaram 18,1% em 

2009, mais do que a TV Record, 17,4%, e mais do que o SBT, 14%. Dessa forma, elas 

certamente contribuem para a fragmentação da audiência, e, mesmo que os grandes 

anunciantes não invistam nestas emissoras, elas encontram condições para se manterem 

no ar. Ainda que apenas cinco emissoras tenham maior participação publicitária, ainda é 

um número perigoso para lidar com a convergência tecnológica, pois, se as novas 

plataformas de distribuição de conteúdo fatiam ainda mais o bolo publicitário. 

Reduzindo-se o número de emissoras, reduz-se também as fatias desse bolo, dessa 

forma, uma das hipóteses que a pesquisa apresenta é que o número, de cinco emissoras 

abertas de televisão no país, deveria ser reduzido para apenas três. 

Fusões e aquisições de empresas não são processos simples e há vários casos de 

total fracasso, em que os objetivos esperados com essas operações não foram 

alcançados. “A fusão é uma operação societária que envolve duas ou mais empresas que 

juntam seus patrimônios para formar uma nova sociedade comercial, o que faz com que 

elas passem a não existir mais individualmente.” (CODAS, 2009).139 Mesmo sendo um 

negócio arriscado, fusões e aquisições ocorrem por todo o globo e nos mais diversos 

segmentos da economia.  

 

As fusões e aquisições permitem às empresas alcançarem seus alvos 
estratégicos a uma velocidade não facilmente obtida pelo crescimento 
interno, desde que divisão de bens e capacidades, possa ocorrer rápida 
e eficazmente. Esse efeito sinérgico pode produzir oportunidades que 
uma empresa pode se sentir pressionada a desenvolver. (KERZNER, 
2004, p. 499). 

 

 

A busca por essa sinergia com vistas ao fortalecimento das emissoras, frente às 

transformações tecnológicas e ao hábito dos indivíduos, seria o principal ponto 

motivador para que houvesse uma reorganização no mercado de TV aberta no Brasil, 

                                                 
139CODAS, Gabriel. Entenda o que é fusão de empresas. Portal UOL. Disponível em: 
<http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/economes/2009/05/07/203117-entenda-o-que-e-a-fusao-de-
empresas>. Acesso em: 17 dez. 2010, 04:21. 
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com ênfase nas cinco maiores redes privadas do país, transformando-as em três redes 

mais fortes e dividindo menos o bolo publicitário.  

Evidentemente, essa não seria uma boa alternativa para a TV Globo, que 

passaria a concorrer com emissoras mais fortes. Por isso, a hipótese das fusões entre as 

emissoras brasileiras dificilmente irá ocorrer, muito mais devido aos interesses políticos 

e econômicos do que pela legislação atual. A fusão entre empresas concessionárias de 

radiodifusão é prevista pelo Código Brasileiro de Comunicação, instituído pela Lei de 

4.117, de 27 de agosto de 1962, no artigo 38, que prevê a possibilidade de transferência 

ou mudança no quadro societário das empresas, mas que “dependem, para sua validade, 

de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo (Redação dada pela Lei nº 

10.610, de 20.12.2002).”140 Portanto, nenhuma legislação impede que essas fusões 

possam ocorrer, o que facilitaria muito o processo. Por outro lado, se as fusões e 

aquisições se derem com empresas estrangeiras, a restrição ao capital externo, limitado 

em 30%, poderá desmotivar os grandes conglomerados de comunicação. Mas isso não 

quer dizer que empresas estrangeiras não tenham interesse em entrar no mercado 

brasileiro. Porém, até o momento, nenhuma informação oficial foi noticiada a respeito 

de possíveis ofertas às emissoras abertas brasileiras, mas há rumores. Em outros 

mercados, essa ação já foi realizada, como a compra de 20% da emissora de televisão 

espanhola TV Net pelo grupo Disney.141 Portanto, seja realizada pelas emissoras 

brasileiras, seja pela investida dos conglomerados internacionais, em breve poderemos 

observar alterações no quadro societário de algumas emissoras abertas no Brasil.   

 

 

 

 

1.4 Fim da estrutura de rede 

 

                                                 
140Informação eletrônica disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L4117.htm>. Acesso em: 
18 dez. 2010, 03:55. 
141Informação disponível em: <http://uk.reuters.com/article/idUKN1226689420080212>. Acesso em: 25 
dez. 2010, 22:39. 
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A regionalização da TV no Brasil é uma questão polêmica e, desde 1988, 

quando da promulgação da Constituição Federal, o Congresso Nacional ainda não 

regulamentou o artigo 221 referente à regionalização da programação cultural, artística 

e jornalística das emissoras de rádio e televisão. Isso comprova o quanto o assunto é 

delicado e o quanto as emissoras são contrárias à regionalização da programação, visto 

que ela vai de encontro à estrutura em rede das emissoras abertas. Em muitos casos, a 

regionalização se concentra apenas no jornalismo e na publicidade. 

 

Como os custos da regionalização são altos, muitas emissoras de 
televisão regionais são apenas repetidoras do sinal emitido pela 
nacional [...] as redes regionais não possuem autonomia em termos de 
programação. Pois, tais redes dependem basicamente dos programas 
gerados pelas redes nacionais, que transmitem em cadeia ou 
retransmitem posteriormente. (CABRAL, 2006).142 
 

Há ainda uma forte pressão da sociedade civil e órgãos, como o Fórum Nacional 

pela Democratização dos meios de Comunicação – FNDC -, que cobram do legislativo 

federal a regulamentação do artigo 221. Mas em uma época em que a flexibilidade e a 

inovação são as palavras chaves para a adequação das empresas à nova economia, a 

estrutura em rede das emissoras abertas poderá em breve ser um fator de risco à 

viabilidade econômica das emissoras devido aos fatores já mencionados neste trabalho 

em relação ao posicionamento da nova empresa na Sociedade da Informação e alteração 

dos hábitos de consumo televisivo por parte da população. Uma alternativa para que as 

emissoras continuem sendo viáveis economicamente será exatamente a regionalização 

da programação, sem que isso necessariamente seja regulamentado por lei. Com o foco 

no conteúdo, as emissoras abertas poderão abrir mais espaço para que as afiliadas 

invistam em conteúdos próprios, atingindo as metas previstas em lei, diminuindo os 

custos da produção das emissoras cabeça-de-rede. O início da televisão no Brasil foi 

assim: as emissoras, em seus estados, possuíam programações distintas ou exibidas em 

horários diferentes. Mas, com os interesses do governo militar e a necessidade de 

diminuição dos custos de produção e operação, a estrutura de rede foi necessária àquela 

época. Com a fragmentação da audiência, produzir conteúdo para que todo o país 

                                                 
142CABRAL, Eula Dantas Taveira. A Regionalização da mídia brasileira. UNIrevista. Rio de Janeiro. V. 
1. n. 3. Disponível em: <http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Taveira.PDF>. Acesso em: 26 
dez. 2010, 00:15. 
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consuma no mesmo horário (ou ao mesmo tempo, levando-se em conta o fuso horário), 

além de estar tornando-se demasiadamente caro, pode ser ineficiente para os 

anunciantes, caso seja feita a mensuração do ROI (Retorno sobre o Investimento).  

Com o fim da estrutura em rede, as emissoras regionais estariam em melhores 

condições para negociar a veiculação de produtos independentes, de publicidade mais 

focada para o público de suas regiões de alcance; inclusive, como dito acima, veicular 

programas nacionais em horários de maior audiência adequados à sua região. Poderiam 

exibir conteúdo produzido por emissoras diferentes, aumentando a qualidade da 

programação. Isso seria possível a partir de novas formas de subvenção ou patrocínio 

dos programas produzidos pelas emissoras cabeça-de-rede. Esse modelo de negócios já 

é utilizado quase dessa forma pelas emissoras públicas: as afiliadas possuem uma maior 

flexibilidade na grade de programação. A adequação para as emissoras privadas 

ocorreria quando elas encontrassem uma forma de subvenção, na forma do patrocínio 

publicitário ou captação de recursos via legislação federal, para a realização dos 

programas, assim como ocorre na produção cinematográfica nacional.  

De todas as hipóteses, o fim da estrutura em rede é a que mais deverá apresentar 

resistência dos radiodifusores, pois a rede não representa apenas economia, mas 

influência e poder político, do qual as emissoras souberam tirar (e ainda tiram) proveito 

quando foi preciso. Mas, conforme descrito no capitulo anterior, o contexto político 

atual tende a ser menos complacente com os radiodifusores como foram os governos 

anteriores, inclusive o do próprio Presidente Lula. É possível que a regulamentação do 

artigo 221 ocorra nos próximos anos, o que virá a ser um desafio ainda maior para as 

emissoras se essa situação não for prevista, estrategicamente preparada e pensada dentro 

do contexto da fragmentação da audiência e da imposição da lei.  

 

 

 

 

1.5 Diversificando as fontes de receita 
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Baseado na experiência de outros países onde TV aberta privada enfrenta a forte 

concorrência da TV paga e da internet, em conjunto com as transformações pelas quais 

a sociedade está passando, como nos EUA, é possível afirmar que a televisão broadcast 

precisa encontrar formas para diminuir a dependência do comercial de 30 segundos 

como maior fonte de receita. Não há uma fórmula mágica e é perfeitamente 

compreensível que as emissoras tenham cuidado em investir em outro modelo já que o 

atual ainda vem oferecendo bons lucros. Especialistas afirmam que essa é exatamente a 

causa principal para que a interatividade não esteja sendo oferecida em larga escala na 

TV digital, pois somente quando as emissoras souberem como tirar proveito financeiro 

das aplicações interativas é que elas serão disponibilizadas para os telespectadores. 

Porém, em uma época de convergência midiática, alguns modelos podem ser 

evidenciados, resgatados (como o programa patrocinado) e mesclados com modelos de 

outras plataformas, como a TV paga, e que podem ser aplicados à TV aberta.  

 

 

1.5.1 Programas ao vivo 

 

Os comerciais podem ser utilizados de duas formas em um programa ao vivo: 

nos intervalos entre os blocos e no merchandising dentro do programa. Este último já 

vem sendo praticado eficazmente por todas as emissoras; algumas até com exagero. 

Dessa forma não é preciso discorrer sobre ele, pois é um modelo consolidado. Porém, 

no caso dos comerciais durante o intervalo entre os blocos dos programas, cabe uma 

consideração. Negroponte (2003) já havia afirmado que, no futuro, a televisão teria 

pouca transmissão ao vivo, pois os dispositivos digitais permitiriam ao usuário gravar 

seu programa predileto e pular os comerciais. Isso sem citar a TV broadband, pois nela 

o usuário constrói sua própria grade de programação. Mas um ponto que Negroponte 

não cita é o tempo de duração dos programas ao vivo. A incidência dos programas pode 

diminuir, mas a duração dos que forem transmitidos pode ser maior, aumentando assim 

o número de intervalos comerciais. Atualmente uma transmissão esportiva possui pouco 

espaço para os intervalos comerciais. No geral, são três momentos: no início da 

transmissão, no intervalo do jogo e no final do evento. Mas é possível que o tempo de 

transmissão do evento possa ser aumentado com mais conteúdo do que apenas com o 
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jogo em si, o que possibilitaria mais intervalos comerciais. O Brasil terá uma ótima 

oportunidade de experimentar esse modelo durante os jogos da Copa do Mundo de 

Futebol em 2014 e com os Jogos Olímpicos em 2016. Atualmente, esse modelo iria 

contra a rígida grade de programação das emissoras, principalmente a da TV Globo, que 

até 2011 detém os direitos de transmissão do campeonato de futebol da série A e força a 

transmissão dos jogos em horários que não prejudiquem a exibição de outros 

programas, como novelas e o Domingão do Faustão.   

Outro exemplo seria o telejornalismo, que está encontrando na internet um forte 

concorrente em termos de agilidade na cobertura e divulgação das notícias. Muitas 

informações noticiadas no telejornal já foram disseminadas na rede durante o dia e se 

tornam “notícia velha”. Entretanto, a estrutura da televisão permite a realização de um 

programa noticioso muito mais amplo do que as informações disponibilizadas na 

internet. Nos EUA, as emissoras abertas estão dilatando o tempo dos telejornais e 

retendo a atenção dos telespectadores por um tempo maior, o que significa mais 

intervalos comerciais. Na rede ABC, os telejornais transmitidos de segunda a sexta-feira 

são divididos em três programas distintos, com início às 17h, sendo uma edição local, 

de responsabilidade de cada estação local, seguida instantaneamente por uma edição 

nacional, também sob a responsabilidade das afiliadas e novamente em seguida, uma 

edição internacional, ancorada por um jornalista de renome, exibida em toda a rede. Ao 

todo, os três programas permanecem no ar das 17h às 19h30m, um tempo bem maior do 

que as edições dos telejornais no Brasil. Algumas emissoras brasileiras, como a TV 

Bandeirantes e TV Record, apresentam programas informativos e regionais antes das 

exibições dos telejornais de rede, mas com uma estrutura centrada na figura de um 

apresentador e notícias de cunho policial. Outro ponto importante é que, com a edição 

nacional dos telejornais sob a responsabilidade das afiliadas, permite-se uma melhor 

regionalização das informações. Em muitos casos, o que acontece no Rio de Janeiro e 

em São Paulo pode não atrair a atenção dos espectadores do restante do Brasil, mas, 

devido à produção das noticias se concentrar nesse eixo, a incidência de informação 

dessa região é maior. Esse é um problema já conhecido pelo telejornalismo brasileiro.  

Esses são apenas dois exemplos e existem muitas outras possibilidades que 

podem ser pensadas dentro da realidade brasileira, desde que o foco das emissoras esteja 

centrado no conteúdo, possibilitando assim, que alguns programas gravados deixem de 

ser apresentados para que as transmissões ao vivo ganhem espaço. A questão é: se no 
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futuro teremos poucas transmissões ao vivo na televisão aberta, é importante agregar 

valor a essas transmissões, atraindo não só espectadores, mas também anunciantes para 

os horários destes programas.  

 

 

1.4.2 Programas patrocinados 

 

No início da TV analógica, os programas patrocinados obtiveram relativo 

sucesso como modelo de negócios. O Repórter Esso, telejornal patrocinado pela 

empresa de petróleo, é um exemplo recorrente nessa modalidade. Com a TV digital, 

essa forma de publicidade pode ser uma opção viável frente ao enfraquecimento dos 

comerciais de 30 segundos, mas com um importante diferencial: as tecnologias digitais 

permitem maior interação da marca com os telespectadores do que apenas ligar o nome 

do produto ao programa.  O programa patrocinado possui grande potencial como 

publicidade transmídia, e os realities shows se enquadram perfeitamente nessa 

modalidade. Uma marca que patrocinar um programa na TV aberta poderá vincular o 

acesso ao conteúdo broadband ou na internet via compra do produto (e qualquer outro 

produto da marca) anunciado. Este forneceria uma senha (código de barras) para se ter 

acesso a um conteúdo Premium: bastidores, câmeras 24h ou formas de participação do 

público.   

 

Esse modelo de negócios, baseado no patrocínio de programas e não 
em spots no intervalo comercial, é o oposto do que prevê a autonomia 
editorial da programação conquistada por Boni e Clark nos anos 1960. 
Ademais, ele obriga que se repense a função da agência de 
publicidade no mercado audiovisual, pois abre ao setor criativo da 
emissora a possibilidade de se aproximar do anunciante sem a 
mediação daquela. A alternativa das agências é reestruturar-se, 
contratando pessoas aptas a desenvolver programas inteiros pensados 
para o cliente, e não apenas anúncios. (CANNITO, 2010, p. 120)  

Essa forma de publicidade permite ao anunciante local ligar o nome da marca a 

um programa de exibição nacional e aumentar as vendas do produto vinculando ao 

acesso em outras plataformas. Uma dona de casa pode ser levada a adquirir certa marca 

de sabão em pó se este lhe fornecer um código para que ela veja cenas da novela que 

não foram ao ar na exibição da TV aberta. Um torcedor pode ser levado a comprar certa 
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marca de cerveja se esta lhe oferecer um conteúdo exclusivo de seu time preferido na 

internet. À medida que mais pessoas tenham acesso ao serviço de banda larga em suas 

residências, essa forma de publicidade irá ganhar força, e, provavelmente, veremos uma 

modalidade de publicidade muito utilizada no início da TV aberta retornar com grandes 

oportunidades de negócios, principalmente para os anunciantes locais, pois, em breve, 

as emissoras terão de pensar também na viabilidade econômica de suas afiliadas. 

O sistema Adwords da Google, já mencionado neste trabalho, está dirigindo sua 

atenção para a mídia local. 20% das buscas no sistema da Google são direcionadas para 

informações locais. Dessa forma, a empresa está investindo em ferramentas que 

possibilitem ao pequeno anunciante mais uma plataforma, além do jornal impresso, do 

rádio e da televisão.  

 

O Google indicou um forte interesse no mercado com uma tentativa 
malsucedida de comprar o Groupon Inc., uma empresa que oferece 
promoções diárias para uma variedade de produtos e serviços e que 
cresce rapidamente. Pessoas a par das conversas dizem que o Google 
fez uma oferta de US$ 6 bilhões; as duas empresas se recusaram a 
comentar. Caso o negócio tivesse sido fechado, o Google teria 
recebido uma equipe de vendas de mais de 1.500 pessoas que ligam 
para empresas locais em busca de ofertas de desconto para os clientes 
do Groupon. (EFRATI, 2010).143 

 

 

A grande atratividade do sistema de publicidade local da Google é o preço, 

centena de vezes inferior aos praticados pelas emissoras de televisão, além do 

anunciante pagar pelo anúncio apenas quando o usuário clicar no link de divulgação da 

marca ou do produto. Se o comercial de trinta segundos está em decadência para as 

redes nacionais, ele também está para as emissoras locais.  

Outra vantagem dos programas patrocinados é que eles podem minimizar as 

alterações que poderão ser realizadas na grade de programação com vistas aos cortes de 

custos, ou programas de boa audiência, mas que não geram mais tanta atratividade para 

os anunciantes. Como dito, algumas das mais famosas séries da TV americana foram 

                                                 
143EFRATI, Amir. Google usa telefone para conquistar anúncio local. The Wall Street Journal. 
Disponível em: <http://online.wsj.com/article/SB129340248443470243.html?mod=wsj_share_twitter>. 
Acesso em: 28 dez 2010, 16:57. 
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cortadas devido ao alto custo de produção. Ainda, mais recentemente, o comediante e 

apresentador de Talk Show, Jay Leno, teve o horário de seu programa alterado após 17 

anos no ar. Leno, a partir de maio de 2009, ocupa o horário das 20h que anteriormente 

pertencia à série CSI. A mudança de Leno das 23h para as 20h equivale aqui no Brasil à 

TV Globo escalar o Programa do Jô para ocupar o espaço destinado às novelas das 21h. 

Qualquer mudança na grade ou descontinuidade de um programa de sucesso por 

questões de custo de produção repercute muito mal no mercado publicitário e entre a 

audiência. Com um patrocinador exclusivo, que ligue o nome da marca ao nome do 

programa, os custos poderiam ser minimizados. Há uma boa chance dessa forma de 

publicidade realmente acontecer na TV digital; basta aos anunciantes possuírem 

melhores ferramentas para que seja medido o custo benefício de seus investimentos. 

Como citado, a interatividade e o conteúdo transmidia fornecem ferramentas para isso.  

 

 

1.5.3 Aplicações interativas 

 

A interatividade foi anunciada como um fator primordial na diferenciação entre 

a TV digital e a TV analógica. Mas, a interatividade ainda não correspondeu às 

expectativas criadas em torno do serviço. É consenso que a interatividade é uma boa 

oportunidade de negócios para a TV aberta, apenas ainda não se descobriu o melhor 

modelo para utilização deste recurso. O que podemos aferir é que duas correntes 

principais estão se chocando, o que pode estar contribuindo para o atraso nas aplicações 

interativas em larga escala na TV aberta. De um lado, temos aqueles que acreditam (ou 

gostariam que assim fosse) que a interatividade deve estar relacionada ao conteúdo, ou 

seja, o telespectador poderá interagir de alguma forma com o conteúdo e participar da 

construção da linguagem televisiva. Becker (2009) chama essa possibilidade interativa 

referente ao conteúdo de “conteúdo fortemente acoplado”, ao qual “a aplicação 

completa informações e dados do conteúdo audiovisual, inclusive, precisando dele para 

fazer sentido.” (2009, p. 52).  

Já a outra corrente investe na interatividade por meio de serviços adicionais, 

utilizando a televisão apenas como uma simples plataforma que possibilita ao 

espectador um suporte para outras atividades. Becker (2009) define essa plataforma 
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como TV Ativa: “nessa categoria a interatividade está descorrelacionada dos programas 

de TV.” (2009, p. 55). 

A empresa TOTVS apresentou ao mercado o StickerCenter, uma ferramenta que 

roda sobre a implementação do middleware Ginga, para ser utilizada pelas emissoras  e 

que se baseia no conceito broadband TV. Nessa ferramenta, vários aplicativos podem 

ser instalados pelos usuários, ampliando a gama de serviços, e nas aplicações via ar, 

com total controle das emissoras de TV.  

 

As aplicações interativas enviadas hoje pelas emissoras rodam em 
conjunto com o StickerCenter, sem problemas [...] No caso dos 
aplicativos desenvolvidos especialmente para o StickerCenter, 
enviados pelo ar pelas emissoras, são elas que definem a sequência de 
transmissão e de alocação dos ícones na tela, podendo, inclusive, 
ocultar a visualização em casos específicos. É a emissora que define 
também se o aplicativo terá ou não o  recurso de ser armazenado no 
receptor. (IDG Now, 2010).144 

 

 

A divisão da receita gerada pela ferramenta é feita entre a Totvs, entre as 

emissoras e pelos desenvolvedores. Bancos, aplicativos de e-gov, informações sobre 

trânsito e meteorologia já estão disponíveis. As aplicações interativas, utilizando a TV 

como plataforma, indicam ser um caminho sem volta, e a interatividade, seja em que 

categoria ou nível for, deve manter sempre um objetivo claro, segundo Becker (2009), 

ser utilizada como forma de fidelização do espectador, tornando a experiência televisiva 

mais atrativa. Quanto mais tempo as emissoras levarem para definir os novos modelos 

de negócios utilizando a interatividade, mais difícil e caro será esse processo de 

fidelização.  

 

 

 

 

                                                 
144Totvs propõe modelo de negócio para a interatividade na TV Digital. IDG Now. Disponível em: 
<http://idgnow.uol.com.br/telecom/2010/08/23/totvs-propoe-modelo-de-negocio-para-interatividade-na-
tv-digital/>. Acesso em: 29 dez. 2010, 03:50. 
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Considerações finais 

 

A década de Ouro no Brasil 

 

O Brasil está entrando no que a imprensa convencionou chamar de a década de 

ouro. Os dois maiores eventos mundiais do esporte serão realizados no país com um 
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intervalo de apenas dois anos: a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os jogos 

Olímpicos (2016). Isso impactará sobremaneira o mercado da comunicação brasileira. 

Ainda no ano de 2008, o então Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, Miguel Jorge, proferiu uma palestra na abertura do 7º Congresso Brasileiro de 

Jornais sobre as perspectivas para o mercado de mídia no Brasil para os anos que 

viriam. Miguel Jorge fez um prognóstico ousado para o ano de 2020, que poderá refletir 

exatamente o cenário que esses dois eventos trarão para as redes de televisão. De acordo 

com o Ministro,145 em 2020 o Brasil terá 210 milhões de brasileiros, sendo que 10% da 

população terá mais de 65 anos e aqueles com menos de 14 anos serão inferiores a 25%. 

A idade média da população será mais alta, subindo de 27 para 32 anos, e a perspectiva 

de vida vai aumentar de 72 para 76 anos.  Projeções especulam que o PIB - Produto 

Interno Bruto – continuará a crescer em média 3,4% ao ano, aumentando a renda per 

capita, que poderá subir de R$ 13,5 mil para R$ 21 mil. Dessa forma, o Brasil terá 

menos pobres, com mais pessoas consumindo e se apropriando das novas mídias. O 

prognóstico do Ministro ainda prevê 15 milhões de novos empregos até 2020 num país 

com 90% de pessoas alfabetizadas e 50% mais de alunos nas universidades em 

comparação com 2008. “O único risco futuro para o Brasil seria a descontinuidade da 

estabilidade econômica em governos futuros.” (SILVA, 2008).146 Com a estabilidade da 

economia e o consumo em alta, todos os veículos de mídia veem sua parcela de 

anúncios publicitários aumentarem. A televisão, como veículo de maior penetração, 

lidera os investimentos. Isso aconteceu em 2010, durante a Copa do Mundo de Futebol, 

na África do Sul. Agora, a partir de 2012, com a aproximação dos eventos esportivos no 

país, a expectativa é de que os investimentos publicitários atinjam níveis bem altos. Mas 

não é somente a publicidade na televisão que atrairá investimentos; toda a indústria 

midiática e os prestadores de serviços ligados direta ou indiretamente aos eventos 

esportivos deverão sentir crescimentos significativos em seus negócios. Com isso, serão 

necessários investimentos na contratação de pessoal qualificado (jornalistas, 

cinegrafistas, editores de vídeo, por exemplo), em treinamento, insumos e 

equipamentos.  

                                                 
145Informação disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=O_Brasil_e_a_midia_em_2020>. Acesso em: 31 dez. 
2010, 12:09. 
146SILVA, Sandra. O Brasil e a mídia em 2020. M&M Online. Disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=O_Brasil_e_a_midia_em_2020>. Acesso em: 31 dez. 
2010, 12:09. 
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• aumentará a gama de negócios na indústria de brindes e souvenirs; 

• empresas de produção de vídeos e eventos terão suas atividades 
ampliadas e demandarão por material e equipamentos;  

• a indústria gráfica será demandada para a produção de materiais 
de divulgação de turismo, produtos e serviços;  

• a criação publicitária e os anúncios irão aumentar sobremaneira, 
com muito mais gente buscando espaços de divulgação;  

• nos próximos 6 anos, deverão ser promovidos inúmeros eventos 
informativos, técnico-motivacionais, de sensibilização, de 
lançamentos diversos e de prestação de contas, o que também 
demandará organização, produtos, serviços e inúmeros 
profissionais. (REGO, 2010).147 

 

Somente a Copa do Mundo de futebol contará com 12 sedes - Rio de Janeiro 

(RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá 

(MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e Salvador 

(BA) -; em cada uma delas haverá um centro de imprensa. São esperados mais de 600 

mil turistas. Deve-se lembrar ainda que 2014 será novamente ano de eleições para 

Presidente e demais cargos do executivo e legislativo estadual. Tudo isso culminando 

em 2016 com os jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. A infra-estrutura exigida 

pelos órgãos que regem os eventos, COI (Olimpíadas) e FIFA (Futebol), tem uma 

projeção de custo inicial para ambos os acontecimentos esportivos de “63 bilhões de 

dólares (52 bilhões de dólares para a Copa do Mundo e 11 bilhões de dólares para as 

Olimpíadas), o equivalente a 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.”148 Não 

por acaso, grandes agências de publicidade internacionais estão abrindo negócios no 

Brasil com vistas aos jogos e ao mercado consumidor em crescimento, principalmente 

entre os emergentes das classes C e D, que tiveram um salto 20% no consumo. 

 

As agências de publicidade estão em revoada para o Brasil, guiadas 
por um grande mercado que passou fácil pela recessão global, que tem 
novos consumidores ávidos para comprar e com a promessa de 
grandes negócios quando o País sediar a Copa do Mundo de 2014 e os 
Jogos Olímpicos de 2016. [...] Quem dá combustível a este 

                                                 
147REGO, João Carlos. Copa 2014: uma convocação para todos. Disponível em:  
<http://www.copanopantanal.com.br/?p=noticia&id_noticia=4062>. Acesso em: 31 dez. 2010, 15:23. 
148Informação disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/copa-mundo-
olimpiadas-podem-elevar-exportacoes-brasileiras-30-diz-barclays-505300>. Acesso em: 31 dez. 2010, 
15:56. 
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crescimento – e ao salto nos investimentos publicitários de mais de 
20% nos 10 primeiros meses do ano – é a classe C, uma classe média 
de quase 100 milhões de pessoas que emergiu nos dois últimos anos, 
comprando seus primeiros carros e suas primeiras casas e trocando 
seus celulares simples por smartphones. Mais recentemente, a forte 
classe D de 60 milhões de pessoas, que está ainda mais abaixo na 
escala sócio-econômica do País, começou a adquirir produtos que vão 
de computadores a TV´s de plasma. (M&M Online, 2010).149 

 
 

O grupo Zenith Optimedia atribui ao Brasil o sexto maior mercado da 

publicidade mundial, com US$ 14,2 bilhões (cerca de R$ 24 bilhões), e afirma que, em 

2013, chegará a US$ 18,7 bi (ou R$ 31,6 bilhões), uma alta de 31%.150 Com índices tão 

expressivos, esta pode ser mesmo uma década dourada para as emissoras de TV aberta 

no Brasil. Mas este bom momento poderá ter graves consequências que se revelarão 

posteriormente, quando a euforia dos jogos passarem. Com tamanho investimento, 

estabilidade na economia e aumento da renda, é de se esperar que outros segmentos 

também cresçam, tais como acesso à internet via banda larga e a TV por assinatura. Ao 

final dos jogos, a expectativa de especialistas é que, por mais algum tempo depois dos 

jogos, o país ainda sinta os benefícios dos vultosos investimentos em infra-estrutura, 

cerca de R$ 130 bilhões.151   

 

 

2020 - uma nova estrutura de comunicação no país? 

 

Assim, passado a fase dos investimentos e o crescimento penetração da TV paga 

e do número de conexões à internet via banda larga, após 2020, poderemos 

experimentar a configuração de uma nova estrutura de comunicação no Brasil, com o 

Plano Nacional de Banda Larga, com a aprovação do PLC-116 e a possibilidade de um 

novo marco regulatório das comunicações que vem ganhando força para sua criação no 
                                                 
149Advertising Age destaca mercado brasileiro. M&M Online. Disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Advertising_Age_destaca_mercado_de_Sao_Paulo> 
Acesso em: 01 jan. 2011, 21:42. 
150Informação disponível em: 
<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Publicidade_brasileira_tera_R__7,4_bi_a_mais_ate_201
3>. Acesso em: 01 jan. 2011, 21:52. 
151Informação disponível em: <http://www.plataformabndes.org.br/index.php/pt/noticias/38-materias/436-
olimpiada-e-copa-custarao-r-130-bilhoes>. Acesso em: 01 jan. 2011, 00:45. 
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governo Dilma. Caso as metas e os objetivos do Governo Federal se cumpram 

referentes à popularização do serviço de banda larga, atingindo 23 milhões de 

residências152 em 2014 e as empresas de Telecom entrem no mercado de distribuição de 

conteúdo, o longo tempo de adaptação que os executivos das emissoras acreditam que a 

televisão possui frente às outras plataformas de distribuição poderá não ser tão longo 

assim. Na verdade, esta década de ouro poderá mascarar ainda mais os desafios ao 

modelo de negócios atual, levando a crer que a televisão aberta no Brasil seja diferente 

das emissoras de outros mercados e que nada precise mudar.  Podemos, quase que com 

toda a certeza, afirmar que o desligamento do sinal analógico, o chamado switch off,153 

não ocorrerá dentro do cronograma estabelecido pelo governo, marcado para 26 de 

junho de 2016, em pleno jogos Olímpicos.  

Quando os investimentos publicitários caírem na TV aberta e as agências e 

anunciantes começarem a procurar esses novos consumidores conectados via banda 

larga e atendidos pela TV paga, poderá ser tarde demais para algumas emissoras e redes 

de televisão brasileiras. Dessa forma, é vital que os desafios ao modelo de negócios da 

TV digital aberta no Brasil sejam analisados nesse e em outros estudos, para que um 

bem social como a televisão brasileira não seja minada pelas outras plataformas de 

distribuição de conteúdo. Isso é importante para que ela continue contribuindo, ou passe 

a contribuir de uma forma mais eficaz, para o livre exercício da democracia, da 

pluralidade de opiniões e ideias, da difusão da cultura e do modo de ser do brasileiro. 

Na elaboração deste trabalho e com o tempo decorrido, foi possível acompanhar 

pela imprensa e pela produção científica a implantação desta tecnologia no Brasil. Mas, 

esse privilégio acabou por se mostrar uma árdua tarefa, pois abordar um evento que 

ainda está em sua fase inicial e cujas políticas de comunicação ainda estão sendo 

estabelecidas para que o setor seja regulamentado mostrou-se um verdadeiro desafio, 

não só no campo das técnicas e da metodologia da pesquisa, mas também como o objeto 

em si, visto que os gestores das emissoras citadas coincidentemente apresentavam a 

mesma postura apresentada por Collins (2010) nas empresas em transformação: a 

negação. Eles acreditam que a TV aberta ainda não está correndo riscos e que sua 

decadência ainda está longe de acontecer no Brasil; que, quando as tecnologias digitais 
                                                 
152Informação disponível em: <http://www.telesintese.com.br/index.php/plantao/14740>. Acesso em: 31 
dez. 2010,  17:00. 
153Termo usado para designar o desligamento do sinal de transmissão analógico das emissoras de 
televisão 
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oferecerem perigo ao modelo de negócios das emissoras, elas já terão encontrado uma 

maneira para se adequarem às novas demandas. No início da pesquisa, esse 

posicionamento me intrigou bastante, pois exemplos como os dos Estados Unidos e 

países da Europa e os números da queda da audiência e da penetração do computador 

nos domicílios brasileiros não deixam dúvidas de que a audiência está se transformando, 

adquirindo novos hábitos e migrando para novas plataformas de distribuição. 

Mas, no decorrer do trabalho e após a leitura de vários autores, entre eles, 

Collins (2010), foi possível verificar que a negação dos fatores externos, sociais, 

políticos ou econômicos, modificadoras do papel e do posicionamento de um empresa 

perante a uma sociedade, é um comportamento padrão entre os executivos de empresas 

que estão nos processos iniciais de transformação. É fácil entender o porquê disso, pois 

dirigem a empresa da mesma maneira há anos e não colocarão em risco um modelo que 

ainda está dando certo, muito menos, colocarão em risco seus empregos. Infelizmente, 

por não contar com o apoio dos gestores das emissoras, a pesquisa direcionou-se para 

uma análise da conjuntura social, política e econômica da comunicação e suas 

transformações advindas da Era da Informação, mas isso se mostrou um ponto positivo 

posteriormente, pois, por meio do levantamento bibliográfico, este trabalho procurou 

extrapolar o campo propriamente dito da comunicação e encontrou em estudos de áreas 

como a Sociologia, as Ciências Sociais Aplicadas e Sistemas de Informação condições 

para visualizar que a gama de acontecimentos que desafiam o modelo de negócios de 

TV aberta no Brasil são muito maiores do que apenas a concorrência com a TV paga e a 

internet, geralmente identificadas pelo senso comum como as principais desafios à 

posição privilegiada da televisão aberta como maior veículo de comunicação do país. 

Isso fez com a pertinência da pesquisa ficasse ainda mais evidente, pois foi possível 

perceber que nenhuma das emissoras acompanhadas tem noticiado planos, estratégias 

ou posicionamento que contemplem os desafios aqui citados. Ao contrário: algumas 

informações distribuídas por veículos especializados demonstram que as emissoras, 

acreditando no papel que ainda possuem na vida dos brasileiros como centro de 

informação e entretenimento, e por estarem em uma posição mais confortável e segura 

do que as emissoras estrangeiras procuram manter o modelo da TV analógica na TV 

Digital. Prova disso é a preocupação dos radiodifusores com a entrada das Telecom na 

distribuição de conteúdo e a manutenção do limite ao capital estrangeiro, visando 

apenas a concorrência na distribuição e não percebendo que o que está em jogo não é 
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apenas a concorrência neste setor, mas em uma nova forma no consumo de produtos 

audiovisuais gerados pela demanda de uma nova sociedade informacional.  

Com isso, o objetivo principal da pesquisa foi alcançado ao enumerar os 

principais desafios ao modelo de negócios da TV digital aberta brasileira, abrangendo o 

contexto maior em que estão inseridos. As hipóteses para a configuração de um novo 

modelo, apresentadas no capítulo 5, seguem a tendência mundial e poderão, ou não, ser 

aplicadas no Brasil, até porque a configuração de um novo modelo ou novo 

posicionamento das emissoras não se baseia apenas na lógica do mercado e tão pouco 

na razão pura e simples. Um negócio que movimenta tanto dinheiro e é tão influente 

como a TV aberta está sujeito a questões políticas, das famílias proprietárias e herdeiras, 

questões dogmáticas, e, ainda, permite funções estratégicas dentro de outros 

conglomerados e corporações. Portanto, é provável que as hipóteses apresentadas, frutos 

desta pesquisa, não se concretizem.  

O importante, no entanto, é que este trabalho traz a tona questões significativas 

que circundam o tema central, que é o posicionamento das emissoras abertas frente às 

transformações sociais que estamos vivenciando em nossa sociedade, tais como 

estabilidade da economia, novas relações de trabalho, novas formas de emprego e novas 

formas de relacionamento pessoal, proporcionadas pelas mídias sociais, além da 

concorrência com outras plataformas de distribuição de conteúdo audiovisual e como 

essas transformações desafiam o modelo de negócios das emissoras abertas baseado no 

comercial de trinta segundos. Durante a realização da pesquisa, foi um trabalho 

extenuante encontrar material bibliográfico que abordasse a questão específica do 

modelo de negócios para a TV digital aberta, sendo esta mais uma contribuição do 

presente trabalho. 

Assim, o texto explicita questões para que a comunidade acadêmica e os 

profissionais da comunicação possam ter um ponto de partida para que outros estudos 

possam ser produzidos. Espera-se que este trabalho contribua para uma gestão mais 

eficiente de um importante veículo de comunicação, como a TV aberta, durante o 

processo de transição entre o sistema analógico e o digital; também, que possa preparar 

a indústria televisiva para as transformações pelas quais nossa sociedade está passando e 

permita a ela se adaptar a essas mudanças. A TV aberta, independente da empresa, do 

canal, da programação, é uma indústria forte no Brasil, reconhecida internacionalmente 

como uma das melhores do mundo. Portanto, para que ela continue forte e possa se 
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manter no mesmo nível dos grandes conglomerados internacionais, é preciso olhar com 

bastante atenção para essas transformações. A TV aberta, generalista, é um importante 

veículo no exercício da Democracia nos países livres, e esperamos que assim continue 

no Brasil.  
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APÊNDICE A 

 

 TV pública 

 

Se a TV aberta comercial enfrenta desafios importantes para sua manutenção e 

sua viabilidade econômica, a TV publica encontra um momento favorável para sua 

consolidação. Com a digitalização do sinal de transmissão e a evolução dos 

equipamentos de produção e veiculação e a interatividade, o momento é importante para 

que a TV pública ocupe um lugar de destaque na inclusão social de um país continental 

como o Brasil.  

Enquanto nos EUA o modelo privado de TV aberta, sustentado pela publicidade, 

foi o mais amplamente adotado (e copiado pelo Brasil), na Europa Ocidental o sistema 

de radiodifusão não foi interpretado como um negócio, mas como um serviço a ser 

prestado pelo poder público. Leal Filho (1997) afirma que, durante mais de 60 anos, os 

governos e a elite intelectual da Europa Ocidental acreditavam que esses veículos eram 

responsáveis pela produção cultural de um povo e não poderiam ser contaminados por 

interferências políticas ou comerciais.  
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Na prática, o rádio e depois a televisão vinha somar-se aos 
empreendimentos culturais responsáveis por gerar e disseminar a 
riqueza lingüística, espiritual, estética e ética dos povos e nações. Eles 
se colocavam no mesmo setor da sociedade em que estavam 
localizadas as universidades, a bibliotecas e os museus, e a população 
os reconhecia desta forma, distante da esfera dos negócios, ou da 
política de partidos ou grupos. (LEAL FILHO, 1997, p. 18). 

 

Esse modelo também se espalhou pelo mundo, mas, aqui no Brasil, as emissoras 

de televisão pública mantidas pelos estados encontraram algumas dificuldades, muito 

em parte por uma legislação desfavorável em prestar um serviço de qualidade, tanto 

técnica como artística. Somente em 2007, o governo brasileiro lançou uma TV pública 

nacional, cumprindo a determinação do artigo 223 da Constituição Federal. Esta afirma 

que compete ao “Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e 

autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o 

princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.”154 Dessa 

forma, o Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, editou, em outubro de 

2007, a Medida Provisória 398, depois convertida em Lei 11652/2008 pelo Congresso 

Nacional. Com isso, “foi criada a Empresa Brasil de Comunicação, encarregada de 

unificar e gerir, sob controle social, as emissoras de televisão federais já existentes, 

instituindo o Sistema Público de Comunicação.”155 Nascia, assim, a TV Brasil, a 

primeira TV pública em rede nacional no Brasil.  

Apesar da controvérsia gerada por essa iniciativa, a implantação da TV pública 

brasileira não poderia acontecer em melhor momento. A tecnologia de transmissão 

digital permite uma mudança estrutural na emissora pública, que poderá fazer com que 

ela seja a única rede que aplique a maior parte dos benefícios trazidos pela digitalização. 

Barbosa Filho; Castro (2009, p. 68) apontam três temas que possibilitarão esta mudança.  

 

1 – A formação da figura do operador de rede de plataformas 
comuns de transmissão do sinal digital como forma de baratear custos 
e agilizar a multiprogramação; 

2 – O uso da interatividade em seus diferentes níveis como 
ferramentas para ampliar a inclusão digital no país; 

                                                 
154Informação disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=ART.+223+DA+CONSTITUI%C3%87%C3%83O
&s=jurisprudencia>. Acesso em: 02 jan. 2011, 04:25. 
155 Informação disponível em: <http://www.ebc.com.br/empresa/>. Acesso em: 02 jan. 2011, 04:31. 
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3 – A produção de conteúdos audiovisuais digitais interativos 
através do uso das redes de alta velocidade.   

 

 

A formação do operador de rede tem vital importância para a redução dos custos 

de distribuição do sinal. Emissoras do Japão e da Austrália utilizam esse sistema, que 

consiste na utilização de um espaço comum entre as emissoras abertas junto a uma 

única torre, possibilitando o compartilhamento físico das instalações (BARBOSA 

FILHO; CASTRO, 2009, p. 70). Com isso, as emissoras não precisam investir na 

instalação de torres individuais para digitalização dos sinais. “Os diretores da NHK 

afirmam que tanto as emissoras públicas como as privadas economizaram mensalmente 

40% de seus custos em operação de transmissão.” (BARBOSA FILHO; CASTRO, 

2009, p. 71). 

Se na TV comercial a interatividade em larga escala ainda encontra resistência 

devido à inexistência de um modelo de negócios seguro, na TV pública ela poderá ser 

aplicada sem essa preocupação. Nesse campo, a emissora pública poderá contribuir 

significativamente, e principalmente, no ensino a distância, na telemedicina, em 

serviços de e-gov, dentre outros. 

A questão da produção dos conteúdos, pensada já para a era da convergência, 

poderá ser utilizada e/ou experimentada na TV pública, pois, sem o compromisso de se 

trazer resultados para anunciantes, a emissora pública pode explorar produtos “cross 

media, possibilitando aproveitamento de diferentes plataformas digitais.” (BARBOSA 

FILHO; CASTRO, 2009, p. 77).  

Wolton (2007) afirma que a TV generalista é fundamental para a democracia e 

que os perigos de uma desestabilização da televisão são tão graves quanto a sua 

legitimidade perante a sociedade. Wolton (2007) também vê na TV pública a 

possibilidade de uma comunicação aberta (gratuita), generalista e de qualidade, 

compreendendo que o caminho que as emissoras comerciais estão trilhando é contrário 

a esse rumo, à convergência digital. Para isso, ele apresenta quatro desafios específicos 

das mídias de massa, especificadamente sobre a televisão. São eles: uma maior ambição 

para a televisão pública (no caso da análise do autor, a TV pública européia); a não 

aceitação do discurso tecnológico de que a televisão está superada; uma regulamentação 
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específica para a televisão, tema polêmico e que está em pleno debate no Brasil e um 

profundo movimento de valorização da TV pública junto à população.  

As aspirações de Wolton para a TV pública européia podem perfeitamente ser 

aplicadas à TV pública brasileira. O Governo Federal tem uma ótima oportunidade de 

fazer com que a TV no Brasil atue na vanguarda da digitalização, utilizando a 

interatividade, por meio do software Ginga, de forma verdadeiramente inclusiva e não 

apenas com objetivos comerciais. É tempo de se rever a legislação, caso necessário, 

para dar condições econômicas favoráveis à manutenção da estrutura televisiva pública. 

Não é o caso de se permitir comerciais, competindo ainda mais com a TV aberta 

comercial, mas criar dispositivos legais que permitam aos anunciantes uma contra 

partida mais favorável aos apoios culturais ou permitir doações, em dinheiro e/ou 

equipamentos, de pessoas físicas ou jurídicas. Caso a preocupação de Wolton (2007) 

quanto à queda da qualidade da programação das emissoras generalistas, devido à 

sobreposição da demanda frente à oferta dos conteúdos, seja efetivada, o que resultaria 

em uma individualização ou extrema segmentação dos canais digitais, a TV pública 

poderá ser o veículo capaz de assegurar que a TV aberta continue sendo um forte 

elemento na construção da cidadania.    
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APÊNDICE B 

 

O caso americano – ali está o nosso futuro? 

 

Não foi intenção desta pesquisa realizar um trabalho comparativo com o caso da 

televisão aberta nos Estados Unidos. Mas, devido às similaridades do modelo de 

negócios da TV comercial, não foi possível deixar de mencionar os problemas que as 

emissoras abertas daquele país estão atravessando, mesmo tendo por trás de suas 

estruturas grandes conglomerados de comunicação.  Como este trabalho procurou 

relacionar o contexto sócio-econômico na estruturação da televisão aberta a partir do 

início do processo de industrialização do Brasil, bem como as transformações causadas 

pela nova economia como um fator determinante para o uso e papel da televisão na 

sociedade brasileira, um rápido olhar sobre a história americana e sobre o 

desenvolvimento de sua estrutura midiática permite-nos ponderar se os problemas atuais 

da TV aberta americana, daqui algum tempo, não serão os mesmos- ou parecidos- que 

os enfrentados pela TV aberta no Brasil.  

Um programa de televisão, veiculado pelo canal The History Channel Brasil, 

apresentou a saga americana156 na construção de um país que se tornou a maior potência 

econômica e militar mundial, pelo menos até agora. O relato abaixo, bem como os 

dados apresentados, foram coletados durante a apresentação desse programa e nos 
                                                 
156Título no original: America: the story of US. Direção e produção de History Channel. EUA: 2010. 
DVD, colorido, NTSC.  
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permitem realizar uma co-relação entre os eventos socioeconômicos e o 

desenvolvimento da televisão nos EUA. Além disso, corrobora a tese desta pesquisa 

sobre a estreita ligação entre a TV aberta e a conjuntura econômica do país em que está 

inserida. Dessa forma, o caso americano é mais um subsídio para sustentar a hipótese de 

que as transformações sociais no Brasil são um desafio importante ao modelo de 

negócios das emissoras abertas, além do que apenas a concorrência com outras 

plataformas de distribuição. Ela está diretamente ligada à situação política e econômica 

e a consequente estruturação da sociedade brasileira que vem sendo alterada pelas novas 

tecnologias e por suas transformações nas empresas, no emprego e na educação, em 

razão da estabilidade econômica e do projeto político que se estabeleceu com o governo 

Lula da Silva. Esse quadro tende a se perpetuar com sua sucessora, a presidenta eleita 

em 2010 para o mandato de 2011 a 2014, Dilma Roussef.  

Enquanto no Brasil o processo de industrialização se deu a partir da Segunda 

Grande Guerra, nos EUA o processo se iniciou ainda no século XIX. Em 1869, com a 

inauguração da ferrovia intercontinental, os EUA dão início ao seu processo de 

industrialização, sendo o primeiro país no mundo a processar o aço em grande escala. 

Através da ferrovia e do telégrafo, os americanos conquistaram o Oeste. Durante o 

período de colonização, o trajeto, que durava seis meses em carroças, agora era feito em 

apenas seis dias. A Ferrovia não transportava apenas passageiros; transportava qualquer 

coisa que pudesse ser vendida. Ao longo de seus trilhos, pequenas cidades foram 

surgindo e transformando a paisagem americana. Ao final do século XIX, os EUA 

possuíam 300 mil km de linhas férreas interligando todo o país e já havia ultrapassado a 

Inglaterra como o país mais industrializado do mundo. O comércio se expandiu, e em 

20 anos a população dobrou; o número de cidades se multiplicou por três. Em 1919, 

metade da população americana estava concentrada em cerca de 12 cidades. 

Com a descoberta do petróleo, no Texas, os EUA entram para o mundo moderno 

e em pouco tempo tornam-se o maior produtor de petróleo do mundo. Em apenas um 

ano, 50 companhias de petróleo foram fundadas nos EUA. Essa abundância permitiu 

praticar preços muito baixos na exploração e na venda do petróleo e de seus derivados, 

principalmente a gasolina. Em 1913, Henry Ford lança sua linha de montagem na 

fabricação de um carro simples e barato, o modelo T, e provoca uma revolução não só 

em sua fábrica, mas em todo o processo industrial posterior a ele. A linha de montagem, 

com sua padronização e produção em massa, foi aplicada a várias outras indústrias, 
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barateando o preço dos produtos e aquecendo o mercado. Em 1913, havia 300 mil 

carros nos EUA; em 1930, dois milhões de veículos. Essa profusão de carros 

transformou a vida do americano médio, que, anteriormente, compreendia toda sua vida 

num raio de 30 km de sua casa. Mas agora, com o automóvel, ele podia ir mais longe. 

Isso fez surgir uma outra  invenção americana: os subúrbios. Em cidades como Los 

Angeles e Nova York, milhares de casas padronizadas, afastadas da cidade, 

acomodavam a crescente população urbana (e consumista) americana. 

Em 1914, durante a Primeira Grande Guerra, os EUA já eram o país mais rico do 

mundo. Nesta época, o comércio se expandiu com o consumo baseado no crédito barato. 

Entretanto, os salários não acompanharam o alto consumo, gerando uma bolha que 

estourou em 1928. Como os créditos não podiam ser pagos, várias indústrias entraram 

em dificuldades financeiras e viram o valor de suas ações caírem drasticamente. 

Contudo, não foi essa a principal causa da Crise de 29, visto que apenas 2,5% dos 

americanos possuíam ações. O motivador principal da crise surgiu quando pequenos 

investidores, temerosos em perderem suas economias guardadas nos bancos, 

promoveram um saque em massa. Isso provocou uma reação em cadeia que os bancos 

não puderam impedir. Em 1933, 60 bancos nos EUA faliram, 28 estados americanos 

ficaram sem a prestação de serviço bancário, e o desemprego saltou de 4 milhões para 

12 milhões de pessoas. Os EUA entraram em uma grave crise econômica, com 

repercussão em vários países, inclusive no Brasil, e somente saíram dela durante a 

Segunda Grande Guerra.  

Em 1939, a Europa entra em guerra. Os EUA, aproveitando a base industrial 

formada ainda no século XIX, passam a fornecer material bélico e insumos para os 

países aliados. Com isso, a indústria americana começava a se recuperar da Crise de 29. 

Em 07 de dezembro de 1941, após o ataque japonês à base naval americana em Pearl 

Habor, os EUA entram na guerra. Mais do que apenas enviar soldados para a batalha, os 

americanos tinham uma arma que nenhum outro país possuía àquela altura: a 

capacidade de produção em massa. Como a guerra se dava longe do território 

americano, toda sua infra-estrutura industrial ficou intacta e tudo foi produzido em larga 

escala para a guerra. Tanques, carros, 40 bilhões de balas. De 1941 a 1945, foram 

produzidas 300 mil aeronaves. Para ter toda essa capacidade de produção, foi preciso 

convocar um outro exército para o esforço de guerra. Com os homens no campo de 

batalha, as mulheres assumiram os postos nas indústrias e revolucionaram o mercado 
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americano. Os salários pagos às mulheres aumentaram em 12% o consumo nos EUA. 

Onze mil supermercados foram inaugurados em três anos. O consumo, que era negativo 

em 1934, em menos US$ 4 milhões de dólares, saltou para US$ 42 milhões, em 1945. A 

Renda da família americana já era 15 vezes maior do que a renda das famílias européias. 

Com a Europa esfacelada e sua capacidade industrial destruída ao final da Segunda 

Guerra, os EUA produziam o dobro da produção de petróleo de todos os países 

combinados no mundo. Possuíam a metade da capacidade industrial do planeta e 2/3 de 

todo o ouro mundial. Em apenas 15 anos, 50 milhões de crianças nasceram nos EUA. 

20 milhões de empregos foram criados nos 20 anos posteriores a guerra.  

Com tanto dinheiro e tanta capacidade industrial, os EUA promoveram outra 

revolução em sua história econômica. Se no século XIX a ferrovia interligou o país, no 

século XX foi o automóvel. Era o início das estradas interestaduais, ou free ways, um 

empreendimento que consumiu US$ 129 bilhões de dólares.  Ao final do 

empreendimento, 75 mil km de estradas pavimentadas ligavam todas as grandes cidades 

dos EUA, e o automóvel novamente se torna a figura central desta fase. Em 1955, a 

indústria automobilística americana movimentou US$ 60 bilhões de dólares, e os EUA 

eram responsáveis pela produção de 80% dos carros de todo o mundo.     

Com carros cada vez maiores e mais velozes, as distâncias foram sendo 

reduzidas. Uma segunda etapa da construção dos subúrbios, então, foi iniciada. Casas 

padronizadas eram construídas em um único dia, e 13 milhões delas foram construídas 

nos subúrbios americanos. Em 1960, 60% dos americanos eram proprietários de suas 

casas, afastadas da agitação das cidades. Todos esses imóveis tinham que ser 

abastecidos com produtos e eletrodomésticos. Os EUA, como maior produtor de aço até 

então, era capaz de produzir trens, carros e também geladeiras, máquinas de lavar, 

aspiradores de pó e ar condicionado, item indispensável para os moradores do Oeste 

americano.  

Ao final da década de 60, a população dos EUA possuía três coisas básicas para 

que a indústria midiática se desenvolvesse: produtos baratos para consumo, alta renda 

per capita e tempo livre. A busca por entretenimento passou a ser a nova febre. A 

produção de filmes em Los Angeles chegara a 800 por ano. Nos anos 70, 3 milhões de 

videocassetes já tinham sido vendidos nos EUA.  

O efetivo feminino utilizado nas fábricas no período da guerra não cedeu seu 

lugar conquistado quando os homens retornaram. A mulher americana continuou 
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trabalhando fora do lar, que agora, equipado com os eletrodomésticos, toma menos do 

seu tempo, antes gasto com os afazeres domésticos. E também passa a empregar uma 

mão de obra estrangeira barata para realizar os serviços de casa e subempregos. Reunir-

se em família para assistir à televisão tornou-se um costume americano. Em 1946, de 

poucas centenas de aparelhos televisores existentes nos EUA, o número saltou para 

mais de 60 milhões em 1970. Nesse mesmo ano, a indústria televisiva americana 

produzia mais programas de TV que qualquer outra no mundo. O americano gastava, 

em média, mais de cinco horas por dia assistindo televisão, e 70% da população adulta 

assistiam TV nos EUA. Assim, a sociedade industrial americana teve na televisão um 

veículo barato de entretenimento e informação, sustentado por um modelo de negócios 

baseado na publicidade, que era movimentado por um mercado em constante 

crescimento.  

Paralelo a esse percurso econômico, a indústria de radiodifusão se desenvolveu. 

Em 1926, a NBC cria uma rede de transmissão de rádio interligando todo o país e 

inaugura o sistema em rede. No dia 15 de novembro daquele ano, a NBC lançou no ar 

um programa “integrado por 25 estações de 21 cidades diferentes. O sucesso do sistema 

em rede foi tão grande que, em dois meses, a NBC estava operando não uma, mas duas 

redes de rádio.” (SQUIRRA, 1995, p. 19) Em 1946, David Sarnoff cria a rede de 

televisão NBC e incorpora o conceito de rede nacional do rádio na televisão, criando a 

maior emissora de televisão dos EUA.  

Squirra (1995, p. 24) lembra que o fim da Segunda Grande Guerra trouxe dois 

grandes atrativos para o crescimento da indústria televisiva norte-americana: 

 

1 – o tubo de imagem orticon, produzido em 1945, que 
aumentava consideravelmente a sensibilidade da câmara e eliminava a 
enorme quantidade de luz necessária para a produção dos programas 
e; 

2 – a AT&T começou a instalar cabos coaxiais interligando as 
cidades e permitindo o sistema de rede. A primeira ligação, entre 
Nova York e Washington, foi inaugurada em 1946. Em 1948, o 
número de estações de televisão cresceu de 17 para 48, o número de 
cidades servidas pelo sistema foi de 8 para 23 e o de vendas de 
aparelhos de TV cresceu mais de 500%.  
 

Com a massificação da televisão, sua capacidade de influenciar a opinião 

pública começa a mostrar o poder das imagens da TV. É a partir desse ponto que a 
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história da televisão americana se distingue da brasileira. A FCC, órgão que 

regulamenta a radiodifusão nos EUA, limita em três o número de redes e cria 

mecanismos para que haja uma divisão igualitária da audiência, o Equal Coverage 

Potential (SQUIRRA, 1995, p. 29), evitando o monopólio. Aqui no Brasil, como vimos, 

os altos índices de audiência da TV Globo sempre tiveram a complacência e 

subserviência dos governos militares e democráticos posteriores. 

Outro ponto importante, relembrando Squirra (1995), é a preocupação da FCC 

com a diversificação da produção no horário nobre. A FCC determina que as emissoras 

de propriedade das redes, ou afiliadas, nos cinquenta maiores mercados, não tenham 

mais do que três horas de programação veiculadas pelas cabeças de rede no horário 

nobre, “estancando assim, a ditadura da programação centrada na matriz.” (SQUIRRA, 

1995, p. 61). Apesar dos mecanismos de controle, a TV mostrou sua capacidade de 

influenciar a opinião pública. A guerra do Vietnam e o caso Watergate, mudaram a 

história americana com a cobertura desses eventos.   

Porém, no início da década de 70, o mundo é surpreendido por uma crise na 

indústria do petróleo, que marca o início de uma nova era no modo de vida americano. 

Durante mais de 30 anos, acostumados com as benesses do sistema industrial, a partir 

da crise do petróleo e a saturação do mercado externo pelos produtos americanos, os 

EUA viram o aumento do desemprego e a queda nos bons índices da economia, 

causados pela reestruturação da capacidade industrial de países europeus, como a 

Alemanha, Inglaterra e França, além da entrada no jogo dos chamados Tigres Asiáticos 

(Hong Kong, Cingapura, Coréia do Sul e Taiwan). Então, um fato inédito aconteceu: a 

partir de 1977, a audiência da TV americana começou a declinar e não parou mais. Em 

1977, a audiência proporcional das redes no horário nobre chegava a 92%, número que 

caiu para 48% em 2000 (DIZARD, 2000, p. 129).  

Durante a década de 80, os americanos transferem para a bolsa de valores o 

ganho de capital, abrindo mão de boa parte da produção de bens manufaturados. Além 

disso, nos anos 90, uma ferramenta de comunicação, criada durante a Guerra Fria, 

possibilita uma nova onda que tomou conta da economia americana. Com a internet, as 

empresas dos EUA viram a possibilidade de revolucionar sua forma de produção. 

Friedman (2007) demonstra essa nova forma de gerenciamento a partir da introdução da 

internet e com a queda do Muro de Berlin. Nesse momento, a comunicação e a 

economia tornam-se verdadeiramente globais. O mundo se tornou plano, e as empresas 
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off shoring, que consiste na mudança da parte operária das fábricas para países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, aproveitando-se a mão de obra barata, a 

quase inexistência de sindicatos e a fragilidade das leis trabalhistas, encontraram um 

terreno fértil na Ásia. Uma infinidade de produtos vendidos atualmente nos EUA são 

produzidos por empresas americanas instaladas na China e na Índia.  

A nova sociedade informacional americana ainda consome televisão, mas por 

meio da TV paga e da internet via banda larga. Em 2005, havia duzentos milhões de 

computadores conectados à internet nos lares americanos. Desde o primeiro e-mail 

enviado em 1960 até os 90 trilhões de e-mails enviados em 2009, os EUA incorporaram 

a internet em todos os aspectos de sua economia. Do dia para a noite, empreendedores 

da nova tecnologia conseguiam quantias exorbitantes para aplicarem em sites e 

negócios na rede, criando uma bolsa especulativa que se rompeu em 2000. 

Com o enfraquecimento industrial nos EUA, a taxa de desemprego aumentou, e, 

em 2008, muitos americanos não puderam cumprir seus acordos bancários e uma nova 

crise afligiu a América. A crise do setor imobiliário elevou a taxa de desemprego a 

9,5% em 2009,157 índice que só encontra precedentes na Crise de 29. Detroit, a antiga 

capital mundial da indústria automobilística, é uma das cidades com maiores índices de 

desemprego, e aquela que fora símbolo do potencial americano de produção está em 

busca de uma nova vocação.158 Mas, dessa vez, o governo americano interveio e salvou 

os bancos, injetando nos negócios (subprimes) U$ 700 bilhões de dólares.  

Durante 15 dias, no mês de novembro de 2010, foi possível a este pesquisador 

realizar uma visita aos EUA e nesse período acompanhar a programação das redes de 

televisão aberta americanas. Em uma constatação simples, foi possível perceber a 

ausência dos grandes anunciantes nos intervalos comerciais dos programas exibidos 

fora do horário nobre. As produções realizadas pelas cabeças de rede, sem o aporte dos 

grandes estúdios, são quase que, em sua totalidade, direcionadas ao jornalismo. 

Programas informacionais e de jogos dominam boa parte da programação diária. A TV 

aberta americana caminha para seu fim devido à baixa penetração no mercado 

                                                 
157Informação disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/economia/conteudo.phtml?tl=1&id=901862&tit=Desemprego-nos-
EUA-e-na-Europa-afeta-Bovespa>. Acesso em: 02 jan. 2011, 08:32. 
158Informação disponível em: 
<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/3872_DETROIT+UMA+CIDADE+EM+BUSCA+DE+UM+
NOVO+CAMINHO>. Acesso em: 02 jan. 2011, 09:59. 
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americano (apenas 10% da audiência), formado por consumidores de baixo poder 

aquisitivo e pela pressão das empresas de Telecom em utilizar o espectro destinado aos 

radiodifusores para atender a demanda de internet móvel. A TV digital americana tem 

recebido muitas críticas e é considerada apenas mais do mesmo, por ter apostado 

somente na qualidade das imagens como grande diferencial da TV analógica. Para 

muitos especialistas americanos, a TV digital é apenas mais uma possibilidade de 

transmissão, pensada dentro de uma integração com as demais tecnologias, como IPTV 

e Web TV. Até mesmo a TV pública americana, PBS, vem ganhando apoio para se 

tornar a uma televisão pública no modelo europeu (DEBRET, 2010). Assim como as 

cidades, indústrias e pessoas estão tendo que se adaptar ou foram vencidas pelas 

transformações da sociedade informacional, a TV aberta americana é hoje apenas uma 

sombra daquilo que fora nos áureos tempos da industrialização dos Estados Unidos. 

 

 

 


