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VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA CRIAÇÃO
DO SERVIÇO DE TV COMUNITÁRIA, INCLUINDO
ANÁLISE DO PROJETO DE LEI EM TRAMITAÇÃO

2701/97

Claudio Nazareno

RESUMO

ste trabalho visa esclarecer a viabilidade técnica e econômica da
criação de um serviço de Televisão Comunitária. O marco
jurídico vigente será igualmente analisado, assim como a

experiência em outros países com esse tipo de radiodifusão.

A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Estados Unidos

Os Estados Unidos, é o país onde o modelo de radiodifusão local melhor
se estabeleceu. O Federal Communications Commision -FCC, organismo regulador das
telecomunicações daquele país estabeleceu, em 1982, um serviço de radiodifusão orientado para a
comunidade. O serviço americano é denominado de LPTV - Low Power Television (Televisão
em Baixa Potência).

A potência de irradiação desse serviço é limitado a 3 kW em VHF e 150
kW em UHF. Não há limite da altura da antena e nem perímetro máximo de atendimento.
Algumas emissoras chegam a irradiar por até 35 km de distância em zonas rurais. O custo da
licença é de 570 dólares e a validade da mesma é maior do que cinco anos.

Atualmente existem mais de 2000 emissoras operacionais em LPTV
naquele país, 250 das quais no estado do Alaska, sendo que as demais transmitem em
aproximadamente 750 cidades dos outros estados americanos, em localidades de até 200.000

E



4

habitantes. Aproximadamente dois terços das emissoras atendem áreas rurais. As propagandas e a
revenda das autorizações são permitidas na legislação. Igualmente, a propriedade por entidades
religiosas, governamentais ou partidárias não sofre de nenhum óbice legal. 1

Reino Unido

Na Grã-Bretanha existem diversos organismos reguladores para o setor
das telecomunicações. O organismo que controla a televisão é o ITC - Independent Television
Commision (Comissão Independente de Televisão). No ano de 1996 foi aprovado um novo
serviço local de televisão, chamado de RSL -Restricted Services Licenses (Licença de Serviço
Restrito).

O RSL pode ser temporário, para funcionamento por até 2 meses, ou
então permanente. No último caso, a licença possui a duração de 4 anos. O custo final para
licenciamento das estações é de 4.900 libras, aproximadamente 7.400 dólares.

Atualmente, existem 23 estações autorizadas das quais 13 em
funcionamento. Existem restrições quanto à propriedade das emissoras, os proprietários devem
ser Europeus, assim como é vedado a entidades políticas e religiosas a exploração do serviço. 2

Transmissores acima de 10 W requerem homologação internacional e não
há limitação quanto ao alcance máximo ou à altura da antena, somente que a irradiação deverá se
limitar à localidade pretendida.3 Um exemplo de emissora local é a localizada em Taunton que
irradia com 1 kW de potência e possui 5 km de alcance. 4

França

O CSA - Conseil Superieur de L'Audiovisuel (Conselho Superior do
Audiovisual), é um órgão independente que garante a liberdade de comunicação audiovisual no
país. Entre suas atribuições se encontram a outorga de rádios e televisões e o aconselhamento e a
propositura ao Governo de peças legais concernentes ao setor de comunicações.

No ano de 2000, aquele organismo lançou o Sistema de Televisão Local, a
ser explorado por associações, mediante alteração da Lei de Radiodifusão de 30/09/86.

                                                          
1 Federal Coounications Commision, Fact Sheet - Low Power Television (LPTV), Novembro 2001
http://www.fcc.gov/mb/video/files/LPTVFactSheet.html
2 ITC Note: Local Television, Junho/03
http://www.itc.org.uk/itc_publications/itc_notes/view_note.asp?itc_note_id=88
3 NOTES FOR THE GUIDANCE OF LICENCE APPLICANTS, Janeiro/03
http://www.itc.org.uk/uploads/Local_Television_RSL.doc
4 Tauton RSL
http://www.itc.org.uk/uploads/Taunton_RSL.doc
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Atualmente, existem mais de 75 estações locais de TV, em VHF e UHF,
na França continental e mais de 100 nos territórios ultramarinos, com potências que variam entre
25 W e 9100 W. 5

As televisões locais devem possuir produção local de programas. É
facultada a propriedade a empresas, associações de qualquer tipo ou pessoas físicas e é permitida a
comercialização de propagandas. Existe também a figura da autorização temporária, com duração
de até 9 meses para a cobertura eventual de eventos, tais como festivais.

A TVC -TV a Cabo, tem presença em somente um terço das residências
daquele país. Portanto, as emissoras comunitárias locais, aproximadamente 100, difundidas pelas
operadoras de TVC não podem ser consideradas como veículos viáveis e de grande penetração
nacional para a difusão das diversas matizes culturais locais.

Naquele país, especial atenção tem sido dada à necessidade de criação de
um Fundo para o amparo às televisões locais. Esse fundo já existe para o setor de rádio como
forma de complementar a receita auferida com publicidade por parte da emissora. A criação desse
fundo é do interesse da própria CSA.6

RÁDIOS FM COMUNITÁRIAS NO BRASIL

No ano de 1998, foi aprovada a chamada Lei das Rádios Comunitárias, lei
no 9.612/98. O instrumento representou um grande avanço na democratização do acesso às
comunicações, permitindo que entidades associativas, sem fins lucrativos, pudessem irradiar
informações, cultura e educação de maneira legalizada. A aceitação e a viabilidade técnica e
comercial desse tipo de emissoras é indiscutível, tendo em vista as quase 2000 emissoras
autorizadas no país.7

No ano de 2003, o Ministério das Comunicações, instituiu um Grupo de
Trabalho de Radiodifusão Comunitária com o intuito de apresentar um anteprojeto de lei
modificando o serviço de Radiodifusão Comunitária. O resultado deste trabalho é um projeto que
visa basicamente incluir o serviço de radiodifusão de sons e imagens no corpo da lei existente que
prevê somente a radiodifusão de sons. Naquele documento, a limitação sugerida para as emissões
é de 250 W, para a potência transmitida, e de 30 metros de altura, para a antena de transmissão,
podendo irradiar tanto em VHF quanto em UHF.

                                                          
5 Les émetteurs TV
http://www.csa.fr/infos/operateurs/sites_tableau.php
6 Interventions publiques, Des médias pour la vie locale, abril/02
http://www.csa.fr/actualite/interventions/interventions_complet_imprimer.php?id=5927
7 Processos Autorizados pelo Ministério das Comunicações, dezembro/2003
http://www.mc.gov.br/rc/autorizacao/ProcessosAutorizadTotal.pdf
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HÁ ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A TV COMUNITÁRIA NO BRASIL?

A gestão da radiodifusão no Brasil está dividida entre o Ministério das
Comunicações, responsável pela outorga dos serviços e pela formulação de políticas do setor e a
Anatel, responsável pela administração e regulamentação do setor. Nessa divisão de
responsabilidades, cabe à Anatel a administração das freqüências em utilização. Esse
gerenciamento se traduz no controle do PBTV -Plano Básico de Televisão.

O PBTV indica que existem no Brasil mais de 3000 canais disponíveis
para geração e outros 2600 disponíveis para retransmissão de sinais de televisão. Toda essa "sobra
de freqüências" poderia, a princípio, ser utilizada para a implantação de geradoras de TV
Comunitárias.8

Em 2001 a Anatel criou através da Resolução no 284/01 uma nova classe
de estação de televisão, a "Classe C". Essa nova categoria possui as seguintes potências máximas
autorizadas: 100W (VHF 2-6); 3160W (VHF 7-13) e 1600W (UHF). Com essas potências, o
alcance máximo permitido, e consequente contorno protegido é de até 16Km. 9

No Brasil há registros de diversos tipos de televisões alternativas.
Emissoras ilegais chamadas TV Piratas, TV de Rua ou TV móvel ou itinerante, já foram
registrados em diversos lugares do país. São emissoras totalmente caseiras, com equipamentos de
baixa potência, no máximo 5 W, que conseguem atingir menos do que um bairro,
aproximadamente 1 km de alcance. Existe o registro de uma TV pirata, fechada pela Polícia
Federal em 2001, que funcionava na Grande São Paulo, com um alcance de 25km.

Uma análise mais detalhada do PBTV indica que, caso venha a ser
aprovado o serviço de TV Comunitária, esses canais somente encontrarão espaço no espectro
radioelétrico nas cidades de médio e pequeno porte, assim como nas localidades rurais e remotas
do país. Não é uma aplicação a ser desprezada, em se considerando as características
demográficas do Brasil. Dados do IBGE indicam que aproximadamente 20% da população
brasileira ainda é rural, figurando estados onde essa proporção pode atingir a taxa de até 40%.

A título ilustrativo, pode ser citado o Município de Uberlândia-MG, com
meio milhão de habitantes, o qual possui somente 3 canais de televisão em VHF e nenhum em
UHF. Outro município com aproximadamente meio milhão de habitantes é o de Campos dos
Goytacazes-RJ o qual possui 3 canais em VHF e um em UHF. Partindo para regiões mais
longínquas do país, encontra-se Altamira-PA. Com uma população de menos de cem mil
habitantes, possui somente um canal em UHF habilitado. Continuando a análise do PBTV, pode
                                                          
8 Planos de Distribuição de Canais, Serviços de Radiodifusão – I Sem./2003
http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link=/radiodifusao/graficosbalanco2003rd.pdf
9 Contorno protegido pode ser entendido como a área onde o sinal da emissora é protegida legalmente da
interferência de emissões provenientes de outras operadoras de rádio e televisão.
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ser verificado, que em absolutamente todos os estados da Federação existe a possibilidade técnica,
isto é a "sobra de freqüências", para a entrada em operação de pelo menos um canal adicional e
comunitário seja ele em VHF ou UHF.

TV POR ASSINATURA

Existem três tipos básicos de serviços de TVA -Televisão por Assinatura:
o serviço MMDS (TVA e Mais TV), TV a Cabo-TVC (NET) e DTH (SKY, Direct TV). Somente
no TVC, através da Lei do Cabo, lei no 8.977/95, é reservado um único canal para associações
comunitárias sem fins lucrativos. Das mais de 100 operadoras de TVC somente em algumas os
canais foram efetivamente implantados. Estimativas indicam que das aproximadamente 70
operadoras de TVC no estado de São Paulo, somente em 20 delas existe o canal comunitário.

Dados da Anatel indicam que apenas 7% dos domicílios brasileiros sejam
assinantes do serviço de TVA. Portanto, a possível capilaridade que se conseguiria para as TV
Comunitárias irradiando somente nas TVC seria, no mínimo, pífia em relação à penetração que as
TVs abertas (canais em VHF e UHF) possuem. A TV Globo alega ter disponível o seu sinal para
muito mais do que 90% dos lares brasileiros.

Aliado ao problema da baixa capilaridade da TVC, existe o problema da
saúde financeira do setor. Apesar de aberto à iniciativa estrangeira, limitada em até 50% do
controle acionário, não há dinheiro novo para investimento no setor. A NET, apesar de ser a
maior operadora de TVC do país, teve no terceiro trimestre deste ano o seu primeiro balancete
positivo desde a sua criação.

O problema da falta da capilaridade da TVC não é exclusivamente
brasileiro, já foi citado anteriormente o caso da França, país extremamente rico e desenvolvido. A
própria extensão territorial brasileira e a baixa densidade demográfica em várias regiões do país
são fatores que dificultam o sucesso do modelo de TVC.

Esses fatores, levam a crer que depositar esperanças em um modelo de
TV Comunitária ancorado no serviço de TVC está fadado ao insucesso.

COMPETIÇÃO COM A TV COMERCIAL

A receita financeira das redes de comunicações comerciais no Brasil
advêm da venda de espaços publicitários. Atualmente, as seis maiores redes de televisão comercial
nacionais dividem maioritariamente o bolo da publicidade no país. Esse modelo de financiamento
é fortemente dependente da atividade econômica e do poder de consumo da sociedade. Em
épocas de fartura, gasta-se mais com propaganda tentando atrair mais consumidores e em épocas
de crise as verbas publicitárias minguam. Devido à atual situação de crise econômica que o país
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vem enfrentando já há alguns anos, é natural que as verbas publicitárias se tornem cada vez mais
escassas, um dos motivos da crise do setor de televisão.

Estimativas indicam que as dívidas da indústria da mídia do país somam,
atualmente, aproximadamente, mais de 6 bilhões de reais. Do montante, 4 bilhões, correspondem
somente à parcela devida pela Rede Globo. Associações do setor, tais como a Abert e ANJ, vem
declarando no noticiário nacional a necessidade imperativa do chamado "Proer da Mídia". Esse
programa de recuperação financeira do setor seria patrocinado pelo BNDES e, em que pesem os
apoios políticos de peso que tem recebido, entre eles do Senador Aloizio Mercadante, não existe
ainda nada de concreto nessa idéia.

O principal argumento do setor comercial para com o comunitário, e
assim o foi à época da tramitação da Lei das Rádios Comunitárias, diz respeito à competição nas
verbas publicitárias. Realmente, devido à crise financeira do setor, as grandes redes não
suportariam o custo financeiro da entrada de novos jogadores na disputa pelas ralas verbas
publicitárias. No entanto, a exemplo dos outros países, a televisão local deve ser encarada como
um sistema complementar de televisão. O setor de radiodifusão deveria ser repensado, possuindo
serviços complementares entre si. As TVs Educativas, Públicas, Comerciais e Comunitárias, cada
uma atuando em seu nicho de audiência e público alvo, deveriam ser verdadeiros veículos de
comunicação, todos fortes financeiramente, promovendo uma verdadeira e efetiva difusão de
educação, promovendo o rico pluralismo cultural existente no nosso país.

Com relação ao financiamento das TVs Comunitárias, vários aspectos
devem ser discutidos. Tomando-se inicialmente o caso de uma determinada emissora comunitária
que opera em uma determinada localidade a qual não possui mercado suficientemente apetitoso
para grandes marcas anunciantes. Nesse caso, nada seria mais lógico que aquela emissora busque
como fonte de financiamento o comércio local. Por outro lado, o pequeno comerciante, a padaria
da esquina ou a costureira da praça, não são nunca anunciantes das grandes redes. Não há,
portanto, competição entre as diversas categorias de emissoras aparentemente antagônicas entre
si. Este caso demonstra claramente o caráter complementar entre os dois serviços.

No caso de se privar as TVs Comunitárias do acesso a verbas publicitárias,
deverá se propor uma fonte alternativa de receita para as mesmas, tais como Fundos de Incentivo
e de Desenvolvimento. De outra forma o modelo comunitário estará fadado à inviabilidade
econômica desde o seu nascimento. É exatamente essa possibilidade clara e legal de busca de
receita é que poderá garantir a exploração isenta desse tipo de serviço. Doutra forma, privado da
possibilidade de obtenção de capital para a sua subsistência, poderá se tornar presa fácil para
políticos locais, autoridades de plantão ou grupos locais economicamente dominantes em
detrimento do caráter de difusão de idéias e culturas verdadeiramente locais.
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QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

O modelo comunitário tal como ele está proposto tanto na lei das rádios
comunitárias quanto nos diversos fóruns de discussão que tratam do tema da implantação das
televisões comunitárias, suscita alguns questionamentos.

Q1- Porque limitar a potência de transmissão e a altura da antena a valores
tão baixos, reduzindo a irradiação a apenas alguns poucos quilômetros?

Tendo em vista a extensão territorial brasileira e a falta de emissoras
comerciais dispostas a explorar determinadas localidades, não há argumentos convincentes
contrários ao preenchimento dessas lacunas por parte da iniciativa comunitária. Modelos de
sucesso em outros países, tais como os aqui mostrados, comprovam que a limitação não é o fator
preponderante para o sucesso do modelo ou para a salvaguarda de uma suposta competição
predatória com o sistema comercial existente.

Q2- Pode realizar propaganda?
Esse assunto já foi discutido neste estudo. Privar o serviço de fontes de

receitas é condená-lo à dificuldade financeira ou a possíveis práticas ilícitas desde a sua
constituição. Se de um lado o serviço comunitário não pode roubar receitas do combalido sistema
comercial brasileiro, por outro lado tem que possuir chances reais de subsistência. Verbas
publicitárias ou Fundos de Desenvolvimento?

Q3- Pode ter fins ideológicos? Prefeituras, partidos políticos ou entidades
religiosas podem operar o serviço?

Essa é uma questão que suscita acalorados debates e posicionamentos
ideológicos conflitantes, aos quais não há uma posição absoluta que resolva a questão.

Na questão religiosa, pelo menos nas televisões comerciais, não há
discussão quanto à possibilidade de filiação religiosa. A prática não só é amparada legalmente mas
também silenciosamente aceita pela sociedade. Em assim sendo, qual seria o motivo para as
rádios comunitárias possuírem tratamento diferenciado? Igual raciocínio pode ser tecido para
organizações políticas ou governamentais. Imaginando-se um município que é desprovido de
entidades mobilizadas, a Prefeitura poderia capitanear um movimento educativo cultural que
servisse aos interesses da sociedade local.

O problema maior da permissão do proselitismo na radiodifusão, reside
no controle insuficiente por parte do Estado para saber se aquela entidade autorizada realmente
representa os organismos ou associações com as quais se candidatou à outorga. Os detratores da
Radiodifusão Comunitária argumentam que o serviço se presta para o favorecimento pessoal de
certos grupos dominantes, seja política, social ou economicamente. No entanto, no caso de
desvirtuamento na exploração das Rádios Comunitárias está previsto nos termos daquela Lei a
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pena de cassação da autorização. A prática de ilegalidades não é um problema inerente ao serviço
e sim um problema de fiscalização por parte do órgão competente.

CONCLUSÕES

A criação do Serviço de Televisão Comunitária é perfeitamente viável para
o Brasil. Tecnicamente, existem freqüências livres em VHF e UHF em praticamente todo o
território nacional, à exceção da grande maioria das capitais.

A grande extensão territorial, a considerável parcela da população que
ainda vive em zonas rurais e em cidades de pequeno e médio porte e a baixa penetração do
serviços de TV por assinatura são fatores que indicam que a implementação desse serviço possui
um potencial de penetração e de audiência muito grande.

Especial atenção tem que ser dada ao modelo de financiamento dessas
emissoras, para funcionarem em termos complementares com o empobrecido sistema comercial
existente. A proposição deste novo serviço irá provocar, assim, acirrados debates entre os
representantes dos segmentos envolvidos.

Finalmente, deve ser considerado que qualquer modelo que esteja sendo
discutido para a televisão brasileira deve igualmente incluir o iminente advento da TV Digital.
Esta nova modalidade de televisão terá, ao que tudo indica, a capacidade de multiplicar por cinco
a quantidade de canais disponíveis, dependendo do tipo de modelo que for escolhido. Nesse
novo modelo de televisão digital que poderá ser lançado em médio prazo, caberiam facilmente
diversos canais para uso geral, local e/ou comunitário. Dessa forma, no momento da discussão da
proposição do serviço de televisão comunitária, seria extremamente oportuna a previsão, naquele
dispositivo legal, da reserva de pelo menos um canal local para uso comunitário não só no sistema
aberto em VHF e UHF, mas também no futuro Sistema Brasileiro de TV Digital.
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