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Editorial

A solução passa pelo jornalismo,
responsabilização e educação
O conceito de fake news teve
repercussão mundial por conta das
últimas eleições presidenciais
norte-americanas e brasileiras.
Muito embora o termo tenha
ganhado popularidade ali, desinformação (que é o termo mais
adequado!) é um problema que
enfrentamos desde sempre.
Com o advento da internet e a
facilidade de se gerar conteúdo a
partir de um celular, por exemplo, a
questão se asseverou e exigiu atenção por parte de autoridades,
empresas e, evidentemente, por
parte da própria sociedade.
O que antes podia ser pontual,
agora pode ser potencializado de
forma, às vezes, imensurável e
irremediável. Uma informação falsa
pode derrubar a bolsa de valores,
trazer uma epidemia de volta ou
alterar uma eleição. Desinformação, fake News, mentira revestida
de notícia atentam contra a saúde,
contra a democracia e contra
a vida.
Nesse sentido, a Abratel trabalha sobre três premissas visando
enfrentar o problema. Em primeiro
lugar, fortalecendo e valorizando o
jornalismo profissional. Desinformação se combate com informação de qualidade. Nunca o jornalismo profissional foi tão importante.
Em segundo lugar, trabalhando
pela responsabilização sobre os
conteúdos publicados e comparti-

lhados. Plataformas digitais,
redes sociais e
seus usuários precisam responder por
conteúdos comprovadamente falsos e seus danos. Responsabilidade que os veículos de
comunicação profissionais já cumprem com rigor.
E, por último, investir em educação para comunicação. Por meio
da TV e do rádio, bem como por
outros veículos de comunicação
profissionais, produzir e disseminar
conteúdos que estimulem não só o
consumo da informação, mas o
“pensar” sobre o que se está vendo
e ouvindo.
Em 2020, teremos as eleições
municipais e será mais uma oportunidade de refletirmos e trabalharmos sobre o tema. A Abratel e suas
emissoras associadas já estão
fazendo o dever de casa, investindo
em jornalismo de qualidade e
ações que estimulam o pensar. O
Legislativo e o Judiciário também
terão que fazer a sua parte, não só
se debruçando sobre o tema, mas
elaborando normas que, no
mínimo, tragam responsabilização
para quem produz ou veicula
desinformação.
Este e outros temas você confere na primeira edição da Difusão, a
revista da radiodifusão brasileira.
Boa leitura!

Márcio Novaes,
presidente da Abratel
Revista DIFUSÃO 03
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Entrevista

O futuro da
radiodifusão
Entrevista especial com o presidente
da Anatel, Leonardo Euler

Leonardo Euler de Morais, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), concedeu entrevista especial para a Abratel
sobre os principais assuntos que impactam o setor de radiodifusão.
O presidente da Anatel acredita que a TV e o rádio continuarão a ter um grande protagonismo no ecossistema digital, sobretudo no Brasil. “Aqui nós temos
um conjunto de atores que fazem
programação e produção com
grande excelência, com uma qualidade impressionante e que
sempre destacam com a justeza
necessária aos conteúdos e
temas nacionais que são impor-

tantes para serem levados ao
conhecimento dos cidadãos”,
avaliou Euler.
Em nossa conversa, ele falou
sobre assuntos como o uso do
saldo remanescente, a modernização da Lei do SeAC, o leilão da
faixa de 3,5 GHz que vai abrir
espaço para o 5G e o futuro da
radiodifusão. O bate-papo exclusivo ocorreu na nova sede da
Abratel em Brasília/DF.
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A primeira pergunta é em relação ao sucesso da TV Digital, um
case para o mundo todo. Quais
são os próximos passos para a
execução da segunda fase que
levará a TV digital aos municípios mais distantes do nosso
país?
Primeiramente, manifesto meu
apreço e minha gratidão à Abratel e suas associadas pelo convite. A relação da Anatel com todo
o setor de radiodifusão tem
sempre se dado de uma forma
muito transparente, aberta e respeitosa. E cientes, de ambos os
lados, que podem e devem existir
os interesses públicos e privados.
No setor de radiodifusão, em
particular, essa coexistência é
ainda mais enfatizada na medida
em que a televisão aberta e gratuita ainda é a principal fonte de
entretenimento e informação
para os cidadãos brasileiros.
Sobre a questão dos 700 MHz, eu
creio que esse é um processo
emblemático que atesta muito
bem essa boa relação. É um processo de enorme complexibilidade em que o Brasil colocou de
uma maneira muito inovadora um
processo de transição muito
complexo, com inúmeras características e inúmeras idiossincrasias. Num país com uma diversi-
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dade enorme, fizemos um remanejamento, um desligamento e
uma entrada em operação do
setor de telefonia móvel nessa
faixa, tudo isso de forma praticamente concomitante sem que
houvesse nenhuma reclamação
de usuários e que, sobretudo,
resguardou a população economicamente mais vulnerável.
Portanto, eu entendo que esse
processo deve ser muito laureado em um período no Brasil no
qual nós temos muitas críticas e
abalos institucionais. Acredito
que as políticas públicas acertadas devem ser devidamente laureadas, e essa é uma delas. Veja
bem que nós cumprimos todas
as etapas no prazo adequado e
com um recurso inferior que
havia sido previsto. Ou seja:
prazo observado com recursos
aplicados de forma eficiente. Eu
espero que essa seja cada vez
mais a regra e a tendência no
Brasil.
Eu tive a oportunidade de gerir o
GIRED por um curto espaço de
tempo, mas o necessário para
que nós estabelecêssemos ali
algumas regras para poder
garantir a aplicação desses
recursos consoante o interesse
público. Foram apresentados
vários projetos e, como se sabe,
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existe aproximadamente um
saldo remanescente de 1,1 bilhão
de reais. É um saldo bastante
considerável e há diferentes projetos em relação a isso. Evidentemente, existe uma portaria que
deve ser expedida pelo MCTIC
para reger a aplicação desses
recursos, mas a última palavra
dar-se-á pelo Conselho Diretor
da Anatel, uma vez que o edital
de licitação é o instrumento vinculante e, por tal razão, ali prevê
que é o Conselho Diretor quem
vai dar a última palavra em relação a isso. Evidentemente, fazendo uma interlocução também
com o TCU, porque se trata de
recursos públicos e, portanto,
todo o cuidado e diligência em
relação a essa aplicação e destinação é necessária.
E sobre o saldo remanescente:
qual vai ser a destinação desse
valor?
Evidentemente, eu esperarei a
própria manifestação do GIRED,
que congrega os setores de
radiodifusão e telecomunicações
e tem interesse na matéria, presido pelo conselheiro Moisés Moreira e pelo secretário de radiodifusão, Elifas Gurgel. Então, após
essa proposição, a matéria será
sorteada para um outro conselheiro relator e, então, o Conselho
Diretor tomará a sua decisão em
relação a esse valor.
Nós estamos acompanhando
uma nova possibilidade de
leilão da faixa de 3,5 GHz que
vai abrir espaço para o 5G. O
senhor pode explicar as aplicações da tecnologia na vida dos
brasileiros?
Acredito que, se o 4G mudou a

vida das pessoas, o 5G vai remodelar toda sociedade e a forma
como nós interagimos e produzimos. Ele vai impactar diversas
verticais dos mais diversos segmentos da economia brasileira. O
5G é muito mais do que um “G”, é
quase um pecado chamar
somente de uma tecnologia de
telefonia móvel celular. Na verdade, ele é uma plataforma para
diversas
aplicações,
o
um
aumento de velocidade é apenas
uma das vertentes.
Essa enorme diversidade de possibilidades é evidencializada,
sobretudo, no campo da Internet
das Coisas (IoT), seja para implicações massivas, como aquelas
relacionadas, por exemplo, ao
agrobusiness no Brasil, agricultura que responde por 23% do PIB
do país. Uma vez que você tem
elementos de IoT para fazer agricultura de precisão, isso gera um
aumento ainda maior da produtividade no campo, na medida em
que grande parte dos cursos são
relacionados a insumos. Com o
5G, a densidade de dispositivos
que podem ser conectados por
km² é muito superior ao 4G.
Enquanto no 4G a gente fala da
ordem de 10 mil devices por km²,
no 5G a gente pode estar falando
de 1 milhão de dispositivos
conectados por km².
Além disso, nós temos as aplicações que vão exigir muito baixa
latência para aplicações críticas,
como
telemedicina.
Imagine
você, um médico, podendo
operar uma ambulância mediante um robô fazendo os primeiros
atendimentos. Isso pode significar, inclusive, salvar vidas. As
possibilidades que decorrem
disso são enormes, inclusive pos-
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sibilidades que vão afetar o
nosso dia a dia, como carros
conectados e automatizados,
mais à frente isso, o que provavelmente também vai gerar um
fluxo muito grande, até para a
entrada de ciclo de pessoas nas
cidades.
Nós temos também uma vertente
que é a mais conhecida e que vai
ser a primeira a ser experimentada pelas pessoas, que é uma
maior velocidade de dados. Isso
vai ser importante não apenas
para a experiencia do usuário
que hoje ele já tem, mas para
além dos ganhos de velocidade,
você vai poder ter também realidade virtual, realidade aumentada. Imagina como isso pode
impactar também nos processos
de educação das nossas crianças
e dos nossos jovens, ou até
mesmo na própria indústria.
Enfim, eu acredito muito que o
Brasil tem um enorme potencial
com o 5G. A nossa indústria pode
voltar a ganhar protagonismo
que perdeu. A indústria era 20%
do nosso PIB e hoje algo na
ordem de 12%. Com o 5G, as próprias vantagens comparativas
mudam. Então, é uma janela de
oportunidade para que o Brasil
ganhe em termos de aumento de
produtividade, sem os quais nós
não temos crescimento econômico sustentável.
Ainda sobre o leilão. Os radiodifusores encaminharam uma proposta de contribuição para
Anatel em relação a esse tema e
eu gostaria que o senhor falasse
um pouco sobre os testes para
analisar a interferência sofrida
pelas parabólicas no futuro uso
do 5G.
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Todo esse processo de intenso
diálogo com diversos setores
interessados
não
começou
ontem ou antes de ontem. Na
verdade, no âmbito do Comitê de
Uso do Espectro e de Órbita, o
qual eu presido, ainda no final de
2017, fizemos uma reunião inaugural onde estavam presentes e
compõe esse grupo todo o setor
de radiodifusão, o setor tradicional das telecomunicações, a
indústria, o setor satelital, a academia, fabricantes de LNBF (Low
Noise
Block
Downconverter
Feeder), enfim, os mais diversos
segmentos que opinaram sobre a
construção do caderno de testes
e, em seguida, participaram
ativamente dos testes de campo
que foram realizados no Rio de
Janeiro/RJ.
Os testes foram muito detalhados. Por óbvio, essa não é uma
discussão novidadeira, desde
2006 se fala sobre o WiMAX, ou
até antes, essa discussão já existia. Mas nunca tinha ocorrido
testes tão exaustivos em relação
a isso, e a Anatel é sempre a favor
desses testes porque ajuda no
melhor balizamento da decisão.
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Existe uma proposta interessante
que foi apresentada pela Abratel
e por outros segmentos da radiodifusão, que as parabólicas [domésticas] passariam para a
banda Ku. Porém, antes de falar
nisso, a gente precisa entender
as diferenças desse processo
com a faixa de 700 MHz, que foi
uma experiência positiva e cujas
trocas de diálogo da construção
deve ser aproveitada, mas respeitando também as diferenças.

“A
solução
pela
banda Ku é uma solução de engenharia
muito interessante a
meu ver, agora resta
saber se ela vai ser
também uma solução com custo-benefício adequado.”
Porque lá existia um direito de
propriedade estabelecido que a
radiodifusão ocupava aquela
faixa que foi deslocada, um serviço estabelecido e uma política
pública também estabelecida.
Aqui nós não temos esses elementos, o que não significa,
entretanto, que a Anatel não considera, em muito, a importância
de salvaguardar as pessoas que
ainda dependem das parabólicas
para recepção do sinal de televisão, algumas milhões de famílias.
No entanto, esse número [22
milhões de residências] é um
pouco controverso. É preciso
ainda tentar trabalhar com mais
assertividade nele, até mesmo
pra que nós saibamos – voltando
a proposta da Abratel – a quanti-

dade de recursos que serão
demandados para assegurar ou
minimizar qualquer tipo de ocorrência geradora de falta de sinal
para essa parte da população
mais vulnerável no ponto de vista
socioeconômico.
A solução pela banda Ku é uma
solução de engenharia muito
interessante a meu ver, agora
resta saber se ela vai ser também
uma solução com custo-benefício adequado. É isso que nós
estamos em discussão e o Conselho Diretor se debruçará.
Agora, eu entendo que é importante nós realizarmos a consulta
pública para esse edital o quanto
antes, porque ela não é meramente um expediente formal. É
literalmente, uma etapa decisiva
para colher da sociedade os melhores subsídios para a confecção do edital. É ali que a sociedade tem a oportunidade de ter o
seu escrutínio de todos os segmentos, com toda a transparência e igualdade de condições,
colocam as suas propostas e a
Anatel tem o dever - como
sempre faz - de analisar cada
uma de forma individual. Nesse
sentido, eu entendo que é importante que os autos estejam submetidos a uma consulta pública
para que nós possamos também
contrastar as diferentes propostas para salvaguardar esses interesses que são, volto a dizer, mais
do que legítimos.
Em 2019, o setor teve um
grande marco: a aprovação do
PLC 79. Eu gostaria que o
senhor falasse sobre essa conquista e o que ela representa
para o setor de telecomunicações.
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Um dos maiores problemas que
nós temos no Brasil, a meu ver, se
trata de segurança jurídica. E a
nova norma vem a dar bastante
segurança jurídica, inclusive para
o setor de radiodifusão, porque
existiam interpretações controvérsias sobre a aplicação do
FUST. E eu sempre, na minha
compreensão, foi de que não
caberia, não incidiria. Mas à
medida que a lei vem trazer
também essa questão de uma
forma muito definitiva, isso é
bom para o setor de radiodifusão. Já para o setor de telecomunicações é importante, e julgo,
ser a principal reforma microeconômica desde a desestatização
do setor ocorrida no final da
década de 1990. Porque ainda
hoje o marco legal é centrado na
telefonia fixa e é preciso ter alternativas de deslocar essa centralidade da telefonia fixa para a
banda larga. Inclusive porque a
ela, cada vez mais, vai ser importante e fundamental para a própria transmissão dos conteúdos
que vocês produzem com muita
qualidade, criatividade, esmero e
competência. Nesse sentido, na
medida em que nós temos no
país uma infraestrutura mais
bem-dotada de transporte de
dados de alta capacidade, isso
traz inclusão digital e impactos
de crescimento e desenvolvimento econômico.
A nova regra também não pode
ser concebida como um toque de
Midas. Na verdade o que ele está
fazendo é abrir uma janela de
oportunidade para que, com
segurança jurídica, os instrumentos atuais de concessão de telefonia fixa possam ser adaptados
para um instrumento de outorga
Revista DIFUSÃO 10

que nós chamamos de autorização e, nesse instrumento, será
reduzido a termos as obrigações
que deixam de existir no mundo
da telefonia fixa e passam a existir formalmente em termos de
obrigações de banda larga. Notadamente, para aquelas áreas que
não tem atratividade econômica
financeira e que não receberiam
esses investimentos se não fosse
uma alteração legal. Eu entendo
que esse projeto de lei é muito
importante e deveria ter acontecido em 2010, evidentemente
agora, o presidente da república
vai fazer a sua análise, inclusive
para efeitos de sanção com vetos
ou não, e cabe a ele, assim como
o Congresso que tem, ambos, a
legitimidade do voto, fazer essa
análise sobre a pertinência do
sancionamento com ou sem
vetos.
Existem 10 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional
sobre uma reforma na Lei do
SeAC. A Abratel tem defendido
que essa revisão pode ser
necessária, mas que não dá para
retirar os artigos 5º e 6º sem ter
nenhuma regra de garantia de
equilíbrio e competitividade.
Tanto que a Abratel fez uma
contribuição ao projeto em relação a inserção de regras que, de
alguma forma, estimulem a
competitividade. O que o
senhor acha disso? Essa proposta é viável?
Olha, eu sou uma pessoa a favor
de retirar quaisquer amarras às
inovações e retirar quaisquer
barreiras à entrada e a competição. Acho que o livre mercado e
a liberdade de negócio são fundamentais para a própria gera-
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ção de valor. Neste sentido, eu
entendo que a discussão da Lei
do SeAC é muito oportuna. Essa
lei é de 2011, ainda em um contexto totalmente diferente do
ecossistema digital que hoje nós
vivemos. E eu até disse, uma
certa vez, que alguém apelidou
essa lei de Tratado de Tordesilhas. Eu diria para você: se essa é
a justificativa para a manutenção
da lei, é um argumento muito
precário. Se o Tratado ainda
fosse válido hoje ele ainda serviria para orientar demarcação de
terras no Brasil. Mas, dito isso, eu
entendo que tanto as discussões
dos artigos 5º e 6º são muito
importantes quanto outras discussões que foram suscitadas,
inclusive, nessa questão da competição desse mercado.
Veja bem, a Anatel, junto com a
Ancine, já fez um estudo há
alguns anos que mostrou que
existe uma assimetria tanto no
elo da cadeia de produção e programação quanto no elo de distribuição. Ou seja, existe aqui o
que nós chamamos de um “X”
onde aqueles que detém poder
de mercado significativo no elo
da distribuição muitas vezes não
dialogam com a mesma isonomia
daqueles que fazem produção e
vice-versa. Então, nesse sentido,
regras que promovam medidas
para garantir a competitividade
são bastante interessantes.
Agora entendo que essas regras,
a meu ver, devem ser estipuladas
de uma forma principiológica
garantindo a atuação dos órgãos
competentes visto que esse é um
setor muito dinâmico. Então,
toda a legislação aplicada ao
setor deve ser principiológica ao
máximo para que ela não gere

restrições ou constrições que
depois demandarão um novo
ajuste legal para serem contornadas. O ecossistema digital é esse
arcabouço muito dinâmico. Diferente de outros setores de infraestrutura cuja dinamicidade tecnológica que os permeia, não é,
nem de longe, comparada ao
setor de telecomunicações e do
setor do audiovisual como um
todo.
Para encerrar, como a Anatel
enxerga o futuro da radiodifusão nesse ambiente cada vez
mais digital?
A radiodifusão continuará a ter
um grande protagonismo no
ecossistema digital. Não tenho
dúvidas disso, sobretudo no
Brasil. Porque aqui nós temos um
conjunto de atores que fazem
programação e produção com
grande excelência, com uma qualidade impressionante e que
sempre destacam com a justeza
necessária os conteúdos e temas
nacionais que são importantes
para serem levados ao conhecimento dos cidadãos. A radiodifusão possui um papel fundamental no que tange à informação,
entretenimento, lazer e, portanto,
eu não tenho nenhuma dúvida
que ela continuará assim a sê-lo.
Até mesmo porque a radiodifusão mostrou, em diversas oportunidades, a sua capacidade de
se reinventar. Então, eu não acredito que será diferente nesse
novo ecossistema digital.
Revista DIFUSÃO 11

Aconteceu

Seminário Comunicação e
Novas Tecnologias reúne
público recorde no STJ

Créditos: Thiago Santos
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No dia 26 de agosto, a Abratel realizou, em parceria com o
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o Seminário Comunicação
& Novas Tecnologias – Proteção
de Dados e Simetria Regulatória,
em Brasília/DF.
O encontro registrou número
recorde de inscritos: mais de
duas mil pessoas se inscreveram
para acompanhar os painéis no
Auditório do STJ. Foi o maior
evento já realizado no órgão. Na
ocasião, magistrados, advogados
e jornalistas discutiram sobre o
futuro da comunicação, simetria
regulatória e a aplicação da nova
lei geral da proteção de dados
que entra em vigor no segundo
semestre de 2020.

O jornalista Celso Freitas (Record TV) conduziu a solenidade
de abertura, que contou com a
participação dos coordenadores
científicos Luís Felipe Salomão,
ministro do STJ, e do presidente
da Abratel, Márcio Novaes. Participaram também o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, o deputado Orlando Silva
(PCdoB/SP), o senador Eduardo
Gomes (MDB/TO) e o corregedor
nacional de Justiça, Humberto
Martins.
Luís Felipe Salomão, ministro
do STJ, ponderou que o atual
desafio da economia digital é
proteger os dados sem travar os
avanços da tecnologia. “Esse
ponto de equilíbrio é o que esta-
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mos buscando aqui. Identificar
quais são os aspectos e os contornos legais. A atuação reguladora que o poder público tem
que fazer e quais são os elementos que temos hoje para buscar
esse
ponto
de
equilíbrio”,
afirmou.
Em seu discurso, o presidente
da Abratel Márcio Novaes, ressaltou a importância do evento
como uma oportunidade ímpar
para discutir o futuro da comunicação na era de dados e da inteligência artificial. “O intuito desse
evento é provocar as pessoas a
entenderem a legislação que o
Brasil adotou. Devemos ter em
mente a necessidade de termos
um controle, mas ao mesmo
tempo que esse controle não
traga amarras. Que não impeça o
desenvolvimento”, avaliou.
Para Humberto Martins, “o
Brasil e o mundo estão vivenciando mudanças radicais em todas
as áreas da sociedade, especialmente pelas inovações tecnológicas”. O corregedor falou sobre
a aplicação gradual da inteligência artificial nos processos eletrônicos e pediu mais transparência
ao andamento processual e proclamou: “Poder Judiciário forte,
cidadania respeitada”.
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, destacou que sem a dedicação e empenho de todos, estaríamos
longe de um marco regulatório.
Maia questionou até que ponto a
utilização dos dados influencia
na democracia e o que seria
necessário construir em termos
de regulação para o setor. “Que
possamos construir nos debates
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um entendimento a respeito de
qual vai ser o futuro, qual vai ser
a relevância do emprego com os
dados avançando e interferindo
cada vez mais nas nossas vidas”,
ponderou.

Palestra Magna
Durante a manhã, Augusto
Cury, psiquiatra, escritor e autor
mais lido nas últimas duas décadas no Brasil, deu início a palestra magna.
Em sua fala, ele
salientou a importância do Judiciário. “Sem um Judiciário forte,
justo e inteligente, nosso céu não
teria estrelas, nossas manhãs não
teriam orvalho. As nossas relações sociais não teriam liberdade, generosidade nem altruísmo.
Eu não me curvaria diante de reis
nem de celebridades, mas me
curvaria diante de um Judiciário
que tem feito a diferença em um
país
tão
combalido”,
afirmou Cury.
Ronaldo Lemos, advogado,
professor e pesquisador brasileiro, deu sequência à palestra
magna e apresentou as tecnologias que nos esperam na era dos
dados e da inteligência artificial.
“Os dados são o novo petróleo. E
tal como o petróleo, eles
também vazam”, enfatizou.
O jovem doutor também alertou sobre o uso e fomento de
dados e avaliou que “se o Brasil
quiser se posicionar como um
país forte em inteligência artificial, nós vamos ter que ter uma
política saudável de uso e fomento de dados”, fazendo referência
à importância da LGPD aprovada
em 2018.

Aconteceu | Seminário Comunicação e Novas Tecnologias reúne público recorde no STJ

Painéis
Durante a tarde, ocorreram os
painéis
Responsabilização
e
Simetria Regulatória: Desafios
para o equilíbrio do mercado
digital e Os impactos da Lei Geral
de Proteção de Dados na economia digital. Os especialistas destacaram o papel das empresas,
que terão que se adaptar à nova
legislação, e a relação de poder
dos usuários diante do fornecimento de dados pessoais no
mundo digital.
A jornalista Renata Teodoro
(RedeTV!), moderou o painel
Responsabilização e Simetria
Regulatória: Desafios para o
equilíbrio do mercado digital,
que contou com a participação
do professor Márcio Aranha e
dos ministros Villas Bôas Cueva e
Nefi Cordeiro. Já o segundo
painel, Os impactos da Lei Geral
de Proteção de Dados na economia digital, contou com a participação da professora Laura
Schertel Mendes e dos ministros
Paulo de Tarso Sanseverino,
Ribeiro Dantas e Antonio Saldanha Palheiro, com a moderação
do apresentador Eduardo Ribeiro
(Record TV).

nologia
funcione
bem
ou
funcione mal”.
Para o presidente da Abratel,
é preciso bom senso do Judiciário na interpretação da nova lei.
“Embora ainda não esteja em
vigor, vai exigir muita sensibilidade dos operadores do direito,
para que cada um possa julgar
algo que a tecnologia atropela
todos os dias”, avaliou.
“Eu sou de um setor que a
tecnologia é muito necessária.
Todo os dias, vimos uma coisa
nova e isso, muitas vezes, pode
afetar a imagem, os dados ou até
mesmo uma informação. Todo
esse universo que vivenciamos
hoje é muito sensível. Nós vamos
aprender a lidar com isso, acima
de tudo com bom senso, equilíbrio e respeito. Creio que cabe ao
Poder Judiciário impor esse respeito, aplicar a regulamentação e
aperfeiçoá-la. Tem muito o que
ser ajustado e amparado na
LGPD, mas acho que, no momento certo, a sociedade vai saber
construir e lapidar essas questões”, concluiu Novaes.

Encerramento
O Seminário encerrou com a
fala dos coordenadores científicos Luis Felipe Salomão e Márcio
Novaes, moderados pela jornalista Mara Luquet (Canal My News).
O ministro do STJ destacou que a
tecnologia, de forma semelhante
ao conceito de mercado, não
pode ser definida como boa ou
ruim para a humanidade: “nós é
que vamos fazer com que a tec-

Prêmio Abratel de Comunicação 2019
Durante a solenidade de abertura, o senador Eduardo Gomes e o deputado Orlando
Silva receberam o Prêmio Abratel de
Comunicação 2019 em razão do trabalho
desenvolvido pelos dois parlamentares em
prol da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD).
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Record TV completa
66 anos
A Record TV, associada da Abratel, completou 66 anos de existência
no dia 27 de setembro. Para celebrar a data, a Câmara dos Deputados
homenageou, em Sessão Solene no Plenário, a emissora brasileira.
Autoridades, executivos, apresentadores e atores da Record TV
estiveram presentes no evento.

Crédito: Republicanos

A cerimônia foi proposta pelo
deputado Aroldo Martins (Republicanos-PR) e presidida pelo
vice-presidente
da
Câmara,
deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP). Ele fez um discurso
durante a sessão e falou sobre a
força da TV aberta e a credibilidade dos meios de comunicação
em tempos de propagação das
chamadas fake news ou notícias
falsas.
Também ocuparam a mesa o
presidente da Record TV Luiz
Cláudio Costa, o presidente da
Abratel Márcio Novaes, o diretor
da Record TV Brasília Luciano
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Ribeiro, a apresentadora da
Record TV Renata Alves, e a atriz
Beth Goulart.
O deputado Aroldo Martins
lembrou da fundação da emissora em 1953 e falou da internacionalização da rede. “A Record TV
é a mais antiga do Brasil e foi
engendrada no nosso ventre.
Hoje a Record Internacional está
em mais de 150 países, é a maior
televisão de língua portuguesa
do mundo”.
A busca pela verdade dos
fatos e a dedicação da empresa
ao jornalismo foram ressaltados
por Luiz Cláudio Costa, presiden-

Aconteceu | Record TV completa 66 anos

te da emissora. “A Record TV
sempre mostrou os fatos mais
importantes do Brasil e do
mundo. Sempre buscamos a verdade, esse é o nosso mandamento. O fato sempre será a notícia e
a prova disso é que somos a TV
aberta que mais tempo se dedica
ao jornalismo. Estamos em todas
as telas, em tempo real ou por
demanda, pelo PlayPlus. Sempre
estivemos ao lado do povo. A
Record TV é do Brasil, é dos brasileiros”.
Em seu discurso, o presidente
da Abratel e superintendente institucional da emissora, Márcio
Novaes, ressaltou que a Record é
uma família, seja no jornalismo,
no entretenimento ou nas novelas. “A emissora conseguiu fazer
algo que a televisão brasileira
deixou de fazer há muito tempo:
unir a família em torno da TV,
sem constrangimento, sem vergonha, sem medo e sem qualquer receio, com histórias contadas há séculos que até hoje
entretém e fazem bem a todos
nós. Destaco também o jornalismo que a Record TV vem desenvolvendo e levando para todo o

Brasil. Um jornalismo isento,
independente, feito com profissionalismo e, principalmente,
com respeito ao telespectador”.
Márcio falou ainda sobre o
enfrentamento à desinformação
e circulação de notícias falsas.
“Hoje nós vivemos grandes problemas com as notícias falsas, as
chamadas fake news. É com a
radiodifusão e o comprometimento das emissoras, como a
Record TV, que iremos combater
esse mal na sociedade”, avaliou.
“A história já foi contada no passado, e é importante que a Congresso Nacional nos ajude para
que nós consigamos manter e
continuar construindo a nossa
história. A história de nós, brasileiros, contada por nós, para nós
e para o mundo”, finalizou o presidente da Abratel.

Sessão solene em comemoração
ao Dia Nacional da Radiodifusão
Na mesma data, foi celebrado o Dia
Nacional da Radiodifusão em Sessão
Solene no Plenário da Câmara dos Deputados. A homenagem foi proposta pelo
deputado federal Delegado Pablo. A Abratel foi representada pelo presidente Márcio
Novaes, que destacou em seu discurso o
papel hoje desempenhado pelos radiodifusores no Brasil. Para ele, os profissionais de
rádio e televisão são fundamentais para
que o cidadão brasileiro tenha acesso à
informação verdadeira e gratuita nos
quatro cantos do país.
A data em que se celebra a radiodifusão foi escolhida em alusão ao dia do nascimento de Edgar Roquette-Pinto, considerado o pai do rádio. Ele inaugurou
oficialmente a primeira rádio do Brasil, a
Sociedade do Rio de Janeiro.

Revista DIFUSÃO 17

Aconteceu

Vitória para o rádio e a TV: mantido
veto presidencial à propaganda partidária
No final do mês de novembro, os radiodifusores brasileiros tiveram
uma grande vitória. O Congresso Nacional manteve o veto presidencial à recriação da propaganda partidária semestral na televisão e no
rádio. Com isso, permanecem extintas as inserções partidárias
semestrais em rede nacional voltadas para a apresentação de
propostas dos partidos, e não dos candidatos.

A votação ocorreu em sessão
conjunta da Câmara e do Senado
Federal. Na Câmara, o veto foi
derrubado por 277 votos contra
e 155 a favor. Entretanto, no
Senado, foram 39 votos contra o
item vetado e 21 a favor. Com
isso, faltaram dois votos para o
veto ser derrubado. A propaganda partidária na TV e no rádio,
extinta em 2017 pela Lei
13.487/17, era veiculada semestralmente pelos partidos, fora do
período eleitoral.
Diferentemente da propaganda eleitoral, a propaganda partidária tinha o papel
de difundir os ideais e
as atividades desempenhadas pelos parti-
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dos políticos, bem como promover e difundir a participação política feminina. De acordo com parlamentares favoráveis ao veto, o
restabelecimento da ferramenta
representaria uma despesa aos
cofres públicos de cerca de R$
460 milhões por ano, na forma de
compensações fiscais para as
emissoras, que se somaria ao
fundo eleitoral já estabelecido.
A Abratel atuou intensamente
para que as emissoras não sofressem prejuízos em relação às
regras praticadas em 2017,
quando a propaganda
partidária
havia
sido
revogada, e celebra mais
uma vitória para o setor
de radiodifusão.

Aconteceu

Saldo remanescente para a TV
MCTIC publicou portaria ratificando o uso do saldo remanescente
para digitalização da TV aberta em todo o país
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou em
novembro
a
Portaria
nº
6.370/2019, ratificando o uso do
saldo remanescente relativo ao
ressarcimento dos custos decorrentes da digitalização da TV
aberta, administrados pela EAD
– Entidade Administradora de
Processo de Redistribuição e
Digitalização de Canais TV e RTV.
Atendendo o previsto para o
edital, a portaria contempla projetos adicionais a serem apresentados ao Grupo de Implantação
do Processo de Redistribuição e
Digitalização de Canais de TV e
RTV, o GIRED. A publicação
prevê projetos como a distribuição de conversores da TV digital
para famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais e
a instalação de estações retransmissoras de televisão para a digitalização do sinal a municípios
que ainda não dispõem de sinal
digital terrestre. Esta era a defesa
da Abratel junto ao MCTIC.
O texto prevê, ainda, a ampliação de infraestrutura para a
massificação da banda larga no
Brasil, em especial, nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

No caso da distribuição de conversores, o colegiado deve realizar prévio exame para garantir
que os recursos serão aplicados
na continuidade do direto de gratuito acesso aos serviços da TV
aberta. Os recursos da digitalização foram pagos pelas operadoras móveis, que adquiriram blocos
da faixa de 700 MHz em 2014. Ao
todo, foram destinados ao programa R$ 3,6 bilhões.
O secretário de Radiodifusão
do MCTIC Elifas Gurgel, em visita
a Abratel, tratou do tema com o
diretor geral Álvaro Vasconcelos.
“O ministério foi sensível ao pleito
do setor. O secretário Elifas se
comprometeu com a nossa causa,
juntamente, com o Secretário
Executivo Julio Semeghini e o
Ministro Marcos Pontes. Foi um
ganho importante para a radiodifusão”, comemorou Vasconcelos.

GIRED
O Grupo focará em 2020 no
controle e uso do saldo remanescente para a digitalização da TV
aberta em todo o país. O diretor
geral da Abratel é titular no grupo
pelo setor de radiodifusão e
acompanhará
os
referidos
trabalhos.
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Combate à
desinformação
Em tempos de redes sociais e mensagens instantâneas,
o senso crítico ganha ainda mais importância
para enfrentar as informações falsas

Capa | Combate à desinformação

Em 2019, a Abratel assumiu o
compromisso de combater a
escalada de desinformação nos
meios de comunicação profissionais e de plataformas digitais e
sociais. O crescimento massivo
da internet e do uso das redes
sociais levou a mudanças estruturais e profundas no ecossistema digital, afetando diretamente
a qualidade desse ambiente e da
informação em si.
Notícias falsas, boatos e histórias fabricadas não são novidade. A diferença do atual contexto
é a circulação exacerbada de
notícias falsas, conhecidas popularmente como fake news. Com a
polarização do on-line, sobretudo em virtude do uso das redes
sociais, tem-se criado o cenário
ideal para a difusão de conteúdos falaciosos. Estamos vivendo
a era da informação e, ao mesmo
tempo, da desinformação.
Somos bombardeados com
milhares de informações, vindas
das mais diversas fontes, como
aplicativos de mensagens instantâneas, programas de TV e
vídeos que circulam na internet.
A desinformação tem o papel de
fazer com que as pessoas acreditem em falsas informações ou em
atores que escondem a verdade
para uma mudança de postura
ou opinião sobre determinado
assunto.
O conceito não engloba
apenas as notícias falsas em si,
mas também informações imprecisas, produzidas e divulgadas sem apuração ou
manchetes
click
bait. Notícias antigas e descontextualizadas também
podem configurar

como desinformação.
Grande parte da população
busca informações por meio das
redes sociais. Quando as pessoas
recebem essas mensagens enviadas por amigos, familiares ou
outros conhecidos próximos, elas
ganham mais veracidade. Em um
ambiente conhecido pela sua
democratização, qualquer um
pode ser produtor ou interlocutor de conteúdo. E, em alguns
casos, a informação disseminada
pode ser falsa, visando denegrir
algo ou alguém.
Com tanta (des) informação
sendo compartilhada, é cada vez
mais trabalhoso ler uma matéria
ou até mesmo fazer uma simples
checagem de fatos. Por isso, em
tempos de redes sociais e mensagens instantâneas, o senso
crítico ganha ainda mais importância para combater as informações falsas.
Pode-se afirmar que a preocupação com as chamadas fake
news e as distorções de informações é um problema global. No
Brasil, apenas como exemplo do
poder devastador de uma notícia
falsa, podemos apontar um caso
de saúde pública. Circularam
informações nas redes sociais
associando a vacinação ao autismo ou até mesmo morte e, com
isso, houve uma redução gritante
do número de pessoas que buscavam a rede pública para ser
vacinado.
A prática da desinformação
também foi massiva nas eleições
de 2018. O protagonista foi o
WhatsApp, com grande influência também do Facebook e Twitter. A forma como se dá é sempre
muito semelhante: um título sensacionalista induzindo o leitor a
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clicar na notícia, sites com nomes
parecidos de grandes portais,
reportagens
enganosamente
assinadas por jornalistas com
visibilidade nacional. Uma notícia
falsa é capaz de mudar o resultado de uma eleição ao tumultuar o
cenário político falseando a verdade, ou seja, confundindo o eleitorado com informação inverídica.
Os jovens e as crianças
também têm sido afetados nesse
processo. A chamada Geração
Alpha, a primeira que é 100%
nativa digital, já nasceu conectada e está mais exposta na internet, seja para o bem ou para o
mal. Nem todos os jovens têm
acesso igual às tecnologias digitais e, muitas vezes, não têm as
habilidades necessárias para
contestar a desinformação ou o
poder para tanto.
É urgente um processo de
educação para a comunicação e
alfabetização digital para que
possam interpretar, analisar e
participar de forma responsável
da era da informação. Algo que
parece bem distante, quando
vislumbramos que a própria educação formal padece de tal
forma que grande parte da população tem tido dificuldade de
identificar ou interpretar em um
texto simples, por exemplo.
As notícias falsas parecem ser
apenas o começo de um futuro
assustador. Recentemente, com
as deepfakes, um sistema que
utiliza a inteligência artificial para
fazer montagem com famosos e
políticos, substituindo rostos e
vozes em vídeos realistas, a distinção do que é falso e do que é
realidade irá muito adiante de
uma simples checagem de fatos.
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Por isso, uma das grandes
defesas da Abratel é que a desinformação se combate com jornalismo profissional e de qualidade.
São necessárias uma junção de
forças, primeiramente, dos transmissores de conteúdo, predominando sempre a transparência,
apuração dos fatos e compartilhamento de dados confiáveis.
Outra questão imprescindível
é o processo de responsabilização das plataformas digitais e
redes sociais pela proliferação da
desinformação.
Facebook
e
Google, por exemplo, se definem
como empresas de tecnologia,
não de mídia ou comunicação, o
que as isentaria de responsabilidade sobre o conteúdo que os
usuários publicam. Não se pode
pensar em uma estrutura que
veicula uma quantidade incalculável de conteúdo, obtém lucros
astronômicos com o tráfego
dessas informações, e não
querem ter nenhum tipo de
responsabilidade.
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Abratel no enfrentamento
à desinformação
Ação na 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
A Abratel marcou presença
na cerimônia de abertura da 16ª
Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT), promovida
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), e fez uma ação junto
aos estudantes que passaram
por lá.
A entidade distribuiu cartilhas
e livretos sobre desinformação e
alertou a respeito do compartilhamento de notícias falsas. Com
o mote “vamos juntos combater
as fake news”, a Abratel ensinou
para os estudantes dez passos
para identificar um conteúdo
falso que circula, por exemplo,
nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens instantâneas.

que recebemos hoje muitas
vezes são replicadas por eles
mesmos nos grupos online”,
avaliou.
O docente acredita que a
apuração das fontes contribui
com a formação do aluno e o
desenvolvimento de uma leitura
mais crítica, capaz de identificar
fake news e não propagar inverdades. “No SESI, trabalhamos na
parte da robótica com muita pesquisa, então os alunos são obrigados a trazem para a sala de
aula, no mínimo, dez fontes de
informação. Eles pesquisam em
livros, reportagens, revistas e,
posteriormente, eu checo todo o
material. Essa atividade cria nos
alunos a conscientização de
sempre buscar quem publicou a
informação e avaliar a veracidade
dos fatos”, explicou Alcântara.

10 PASSOS

para identificar uma notícia falsa

Para o professor de matemática e robótica do SESI Taguatinga, André Alcântara, “o trabalho
de conscientização, principalmente com as nossas crianças, é
muito importante, pois a maioria
das informações atravessadas

1
2

Fique atento à fonte da notícia

3

Preste atenção no endereço eletrônico da reportagem

4

Leia outras notícias do mesmo site e avalie a veracidade

5

Procure saber sobre o site que publicou a informação

6

Preocupe-se com o conteúdo de sites sensacionalistas

7

Leia com atenção e fique atento aos erros de ortografia

8

Confirme a notícia em outros sites

9

Cheque a data de publicação da reportagem

10

Leia o texto da matéria, não apenas o título

Confira a autoria do texto
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Parceria com o TSE
Neste ano, a Abratel virou parceira do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) no Programa de Enfrentamento à Desinformação, que tem como
objetivo traçar estratégias de enfrentamento a informações falsas voltadas às atividades da Justiça Eleitoral e às Eleições Municipais de
2020.
Para o diretor-geral Álvaro Vasconcelos, a Abratel representa um
setor que tem muito a contribuir para reduzir os efeitos negativos que
a desinformação pode causar em temas que dizem respeito à Justiça
Eleitoral, como capacitar as pessoas a identificar e checar uma notícia.
“Desinformação se combate com informação de qualidade e o jornalismo profissional é o grande remédio contra as chamadas fake news.
Essa é uma das demandas prioritárias da Associação”, afirmou.

Fato ou Boato?
O TSE criou uma onepage, a “Fato ou
Boato?”, que reúne, em um só
espaço, conteúdos para rebater as
informações falsas sobre a Justiça
Eleitoral. O material desenvolvido
pela Abratel foi considerado simples
e didático pelo TSE, tanto que o
Tribunal adotou a cartilha da Associação e publicou no ícone “Passo a
Passo” nossas dicas de como identificar uma informação falsa.
#NaDúvidaNãoCompartilhe

Confira: www.justicaeleitoral.jus.br/fato-ou-boato
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Palavra da
especialista
Tatiana Dourado
Jornalista, doutoranda do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas da Universidade Federal
da Bahia (UFBA) e pesquisadora do Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia em
Democracia Digital (INCT.DD).

“Particularmente, estudei a
fundo o período pré-eleitoral e
eleitoral do ano de 2018 em
busca de identificar padrões das
fake news que possam ser generalizáveis independentemente do
episódio político em que apareçam, do formato que se apresentem ou das plataformas por onde
circulem. Acredito que é preciso
usar a experiência de 2018 para
alcançar, antes de tudo, um
entendimento operacional do
que são, de fato, fake news, e de
como elas de comportam, para
evitar pôr em risco a liberdade de
expressão e a livre circulação de
ideias”, pondera Dourado.
Na indústria da desinformação, memes, opiniões, obras de
ficção, matérias jornalísticas e
propaganda eleitoral negativa
não são, por essência, fake news,
explica a doutoranda, “mas
podem ser enquadrados como
tal se forem reaproveitados,
reenquadrados e repassados em
níveis extraordinários e complexos de viralidade online a ponto
de ganharem vida própria como
fatos verídicos”.
Sobre o uso das terminologias ‘fake news’ e ‘desinformação’, Tatiana acredita que a falta
de distinção conceitual quase

que inviabiliza a formulação de
métodos
de
enfrentamento,
porque tudo pode ser chamado
de desinformação ou de fake
news. “É preciso entender que
estamos em uma era em que
todos podem produzir e emitir
mensagens livremente e que,
independentemente da fonte,
não há mensuração da qualidade
do conteúdo que se torna popular nas mídias sociais mais usadas
no Brasil”.
Para a pesquisadora, a educação midiática e a literacia em
geral são métodos de se enfrentar campanhas de desinformação
a longo prazo. “Acredito fortemente no poder da escola e das
universidades em formar cidadãos críticos, atentos aos fatos
da vida democrática e conscientes dos seus direitos e deveres”,
analisa. Tatiana defende que o
compartilhamento de fake news
não é feito somente por cidadãos
educacionalmente menos instruídos, mas é um reflexo da ansiedade social e no contexto que ela
está inserida. Ela avalia, ainda,
que a inserção e o fortalecimento
da educação midiática são vitais
para capacitar crianças e jovens
a distinguir fatos de análises e
opiniões e ajudá-los a reconhecer
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Capa | Combate à desinformação

as
fontes
de
informações
confiáveis.
“Chegamos a uma era em que
estamos todos em muitas mídias
sociais, de modo que recebemos
conteúdos de qualidade diversa,
boa parte enganosa e de fonte
duvidosa, por todos os lados. As
novas gerações que já nasceram
nesse contexto estão bastante
imersas em redes de interesses
hiper-especializados online, o
que torna ainda mais importante
que o ambiente escolar desperte
esses indivíduos para a pluralidade de ideias e a tolerância à
divergência que são partes da
vida democrática”, pontua Dourado.
Dentro do INCT.DD, está
sendo desenvolvido um banco
de dados sobre as peças de fake
news que circularam nas eleições
de 2018 no Brasil, com objetivo
de gerar memória pública sobre
o que já foi propagado e dar
insumos para que outras pesquisas sejam feitas baseadas no
conjunto de dados recolhidos.
“Também temos pensado conjuntamente soluções digitais
para possibilitar que a identificação de uma peça de fake news
seja feita de forma mais automatizada – portanto, mais rápida,
especialmente com o risco das
deepfakes – e que a comunica-
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ção dos desmentidos também
aconteça de forma mais célebre
e individualizada. Temos projetos
em desenvolvimento e estamos
abertos a conversar sobre eles
com parceiros interessados”,
explica a pesquisadora.
Tatiana pontua que nunca foi
tão necessário que a imprensa,
de forma geral, com especial
atenção ao rádio e à televisão,
passe a produzir jornalismo, que
significa noticiar os fatos públicos de forma mais informativa,
esclarecedora, desinteressada e
investigativa possível.
“Não pode ser a imprensa a
contribuir com o contexto abusivo de desinformação, que se
tornou uma ameaça à estabilidade das democracias contemporâneas. Tornou-se papel agregado aos meios de comunicação,
além de noticiar de forma equilibrada os fatos de interesse
público, alertar aos cidadãos
sobre fake news – ou mentiras
em forma de notícias - mais
populares em circulação social.
Ou seja, chegamos a uma era em
que a imprensa devem noticiar –
e não silenciar – também o que é
falso, para ajudar a nivelar por
cima a qualidade da discussão
pública”, avalia a doutoranda.

Interatividade

Futuro: experiência
personalizada na TV aberta
O perfil D do Ginga permitirá o consumo de mídia de
canal de radiodifusão e de streaming e será uma revolução no jeito de assistir televisão no Brasil
Uma nova geração tecnológica está chegando na televisão de
digital de milhões de domicílios
brasileiros. Trata-se do perfil D
do middleware Ginga, que
ganhou novos ares com o nome
DTV Play, um novo framework do
Sistema Brasileiro de Televisão
Digital Terrestre (SBTVD-T).
Com o avanço do cenário tecnológico e mercadológico, como
televisores conectados à internet
e a penetração dos serviços de
banda larga e da televisão digital
aberta, voltaram à cena o desenvolvimento e a promoção do
Ginga. Os desenvolvedores passaram a se dedicar à correção de
falhas apontadas, inclusive, por
pesquisas brasileiras e criaram o
perfil D do middleware Ginga.
Seu principal objetivo é criar
uma experiência inovadora e personalizada de recepção de conteúdos sob demanda, sem sair do
ambiente da TV aberta. A inovação será incluída no equipamento de TV, identificado por meio
de um logotipo específico que
servirá para indicar que o aparelho já possui a nova tecnologia,
com acesso a todos os benefícios.
A interatividade, de forma
transparente para o telespectador, vai proporcionar experiências únicas como: segmentação e
personalização de conteúdo, sincronização com outros dispositivos de “segunda tela”, vídeo sob
demanda com suporte streaming
adaptativo e oferta de conteúdos

com maior qualidade de áudio e
vídeo.
Esses novos recursos
encontram-se em testes por
emissoras de televisão e vem
apontando resultados muito promissores que foram apresentados ao MCTIC nos últimos meses.

DTV Play

Proposta do setor
As emissoras veem no DTV
Play uma oportunidade de criar
conteúdos inovadores e exclusivos para milhões de brasileiros
que assistem à TV aberta. Para
que eles possam receber essa
Interatividade, é crucial que
sejam disponibilizados no mercado aparelhos televisores capazes
de receber e executar a interatividade.
Por isso, em maio de 2019, a
Abratel e Abert apresentaram ao
Ministério da Economia e MCTIC,
o interesse dos radiodifusores
brasileiros na incorporação da
nova versão do Ginga em televisões fabricadas no Brasil. A proposta solicita uma modificação
no Processo Produtivos Básico
(PPB) das Smart TVs para que
estes aparelhos já saiam da fábrica com a tecnologia incorporada.
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Interatividade

Solução definitiva
para interferência
Para a radiodifusão, a migração da banda C para
banda Ku é a solução definitiva para garantir o
acesso livre, gratuito e de qualidade aos 22 milhões
de domicílios que utilizam as parabólicas domésticas
Neste ano, um dos grandes
feitos da Abratel foi a elaboração
de uma proposta formal, junto
com a Abert, para o futuro uso da
faixa 3,5 GHz no leilão do 5G,
entregue para a Anatel em
setembro. A interferência da
quinta geração no serviço de
cobertura da TV aberta via parabólica doméstica (TVRO) ganhou
espaço em congressos, audiências públicas e em veículos de
comunicação durante o ano de
2019. Wender Souza, engenheiro
da Abratel, representou a Associação na defesa do setor de
radiodifusão para todo o país.
Para as empresas radiodifu-

soras, a migração de usuários da
banda C para a banda Ku deve
ser a única solução viável para
esse imbróglio envolvendo o
leilão do 5G e a radiodifusão,
liberando, assim, a faixa de 3,5
GHz para o uso da tecnologia.
O engenheiro avalia que existem diversas aplicações que são
inerentes ao 5G, “mas, neste momento, nós precisamos também
discutir a perenidade e a manutenção de um dos serviços – em
contraponto ao 5G – mais antigos que nós fazemos uso no
Brasil: a TVRO, conhecida popularmente como antenas parabólicas”, pontua.

Interatividade | Solução definitiva para interferência
Crédito: Memória Globo

Atualmente, 22,1 milhões de
domicílios, localizados nas periferias das grandes cidades, em
municípios interioranos e regiões rurais, dependem da antena
parabólica para ter acesso livre,
gratuito e de qualidade à TV
aberta.
A solução definitiva proposta
pelo setor para resolver a questão é a distribuição de kits de
recepção de satélite na banda
Ku, usando fundos do leilão do
5G, para a população de baixa
renda que possua equipamentos
de recepção por parabólica da
banda C e que esteja cadastrada

Visão Técnica
O engenheiro Wender Souza
concedeu uma entrevista para
esclarecer os principais pontos
sobre o tema

O serviço de televisão por parabólica recebido livre e gratuitamente em todo o território
nacional,
conhecido
como
TVRO, corre risco de acabar
devido a implantação do 5G?
Sim. A distribuição do serviço de
televisão por parabólica doméstica, o TVRO, é feita pela faixa de
frequência da banda C, que vai
de 3,625 GHz até 4,2 GHz. E o
serviço 5G utiliza nas cidades

no Cadastro Único do Governo
Federal - o correspondente a 11,2
milhões de domicílios.
A visão do setor é que, indo
para a frequência mais alta, não
haverá preocupação futura caso
a Anatel decida ampliar a faixa
dedicada ao 5G para frequências
superiores à 3,6 GHz, a exemplo
do que ocorreu nos Estados
Unidos, que precisou ampliar a
faixa depois do leilão. Para
Souza, “incontestavelmente, a
demanda por espectro irá surgir.
Por isso, não há dúvida de que a
nossa proposta é a melhor solução”.

primordialmente a faixa de 3,5
GHz para transmissão e recepção
de seus sinais. Dentre as faixas
harmonizadas
mundialmente
para o 5G, a de 3,5 GHz, devido a
sua capacidade de propagação,
é a que melhor aplica-se à cobertura da população, em geral nas
áreas urbanas. A proximidade ou
adjacência destas faixas é que
nos traz o problema de interferência, do seguinte modo: as
estações base transmissoras do
5G interferem severamente na
recepção do serviço TVRO,
impedindo a recepção do sinal
de televisão pelas parabólicas.
Inclusive, a Anatel nos últimos
dois anos realizou testes, que
contaram com a participação de
todas os setores envolvidos na
discussão, que atestaram que a
interferência é comprovadamente séria e impede a recepção das
antenas parabólicas. Assim, se
não for dada uma solução adequada, o 5G poderá acabar com
o serviço de TVRO.
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Souza em defesa da
proposta na Câmara
dos Deputados

Considerando este cenário, qual
a proposta da Abratel para solucionar esse problema de interferência nas antenas parabólicas?
Depois de analisar o relatório dos
testes realizados pela Anatel, a
Abratel, conjuntamente com a
Abert, concluiu que a única solução definitiva para esse problema é a migração dos sinais do
serviço TVRO para a banda Ku,
que não sofrerá interferência
provocada pelo serviço 5G.
A banda Ku é a mesma utilizada
pelo serviço de televisão por
assinatura por satélite. A diferença é que esses novos sinais de
televisão da banda Ku, vindos da
banda C, seriam transmitidos
abertos para livre e gratuita
recepção pelos telespectadores.
Com esta migração, o serviço 5G,
conforme já está consolidado e
harmonizado
mundialmente,
poderia ocupar parte da banda C
para melhorar a experiência de
seus usuários.
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Como está a ocupação da faixa
de 3,5 GHz pelo 5G nos demais
países?
As faixas de frequências que
serão usadas pelo 5G, e que em
alguns países já estão em uso, já
foram planejadas e licitadas em
diversos países. Considerando as
regiões, conforme distribuição
da UIT, temos: Região 1: a Europa
massivamente distribuiu a faixa
de 3,4 a 3,8 GHz. Na África e no
Oriente Médio tem-se uma distribuição diversa, fazendo uso parcial e integral da faixa entre 3,3
GHz e 3,8 GHz; Região 2: nas
Américas, da qual o Brasil faz
parte, a maioria dos países planejou de 3,3 GHz a 3,6 GHz, mas
merecem destaque Canadá e
EUA que distribuíram até 4,2
GHz; Região 3: a distribuição é
bastante diversa, a maioria na
faixa de 3,3 GHz a 3,7 GHz. Mas
merece destaque Nova Zelândia
que distribui até 3,8 GHz e o
Japão que licenciou a faixa de 3,6
GHz e 4,1 GHz.

Interatividade | Solução definitiva para interferência

E no Brasil?
Originalmente, a Anatel considerou licitar a faixa de 3,4 a 3,6
GHz, após analisar o mercado e
as tendências mundiais, definiu
leiloar a faixa de 3,3 a 3,7 GHz.
Em dezembro, a Indústria e as
operadoras passaram a cobrar da
Anatel o aumento dessa faixa
para 3,3 GHz a 3,7 GHz. Analisando as tendências da indústria e
os resultados da WRC19, conclui-se que este aumento de faixa é
uma necessidade para o 5G. Idealmente, sabe-se que a necessidade por operadora é de 100
MHz, pois isto barateia a implantação e, consequentemente, o
custo do serviço para o usuário.
Vale lembrar que o Brasil tem
quatro grandes operadoras de
telecomunicações, mesmo que
uma delas esteja passando por
momentos delicados, tem que
ser considerada no momento de
planejamento de espectro pela
Anatel. E ainda tem que ser considerado o espectro necessário
para as redes privadas da “Indústria 4.0”. A Alemanha, por exemplo, dedicou 100 MHz da faixa de
3,5 GHz para este uso em redes
privadas.
Desta forma, acredito que 400
MHz na faixa de 3,5 GHz ainda é
pouco. Certamente, em um
futuro próximo, a Anatel deverá
distribuir mais espectro para o
5G. E é neste sentido que indicamos que a proposta de migração
da TVRO para a banda Ku é a
solução definitiva para o problema da interferência do 5G na
TVRO, pois libera a Anatel e o
mercado para ocupar mais
espaço na banda C.

E relativo à proposta do setor
de telecomunicações, quais
comentários poderia fazer?
Em contraponto à nossa, a proposta apresentada pelas operadoras é uma solução insatisfatória, que não trará segurança para
os telespectadores de TVRO e
para a implantação das estações
5G. A atual proposta das operadoras
de
telecomunicações
propõe a realocação dos sinais
de televisão da banda C para
frequências
de
transmissão
acima de 3,8 GHz.
O problema é que esta operação,
em decorrência da alteração de
frequência e do “aperto” dos
sinais para possibilitar a liberação
da faixa de 3,625 GHz a 3,8 GHz,
ocasionará a necessidade de
nova sintonia dos aparelhos
receptores de TVRO e a impossibilidade de se receber os sinais
devido à mudança nos limiares
de recepção de sinal.
E, mais importante, devido à
saturação, não haverá filtro ou
LNBF capaz de garantir a recepção dos sinais da TVRO. E relativo ao espectro para o 5G, a proposta das operadoras congela a
distribuição do espectro conforme leiloado e, pior, faz com que
seja necessário adotar uma faixa
de guarda de inaceitáveis 100
MHz na tentativa malsucedida de
preservar a TVRO. Na prática,
essa proposta seria um caso de
se “enxugar gelo”, onde seriam
desperdiçados os recursos públicos que por ventura venham a
ser
empregados
em
sua
aplicação.
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Regulação

Equiparação Regulatória
Uma das questões mais emergentes no mercado de comunicação
atual é a busca pela simetria regulatória ente veículos de comunicação
profissionais e veículos de comunicação como plataformas
digitais e redes sociais.

O cenário de assimetria regulatória entre estes dois tipos de
fontes de comunicação começa a
mudar. Em outubro deste ano, a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(CCTCI) da Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo do
deputado Cleber Verde (REPUBLICANOS/MA) ao PL 4336/16,
que propõe a equiparação dos
meios de comunicação social a
internet e suas aplicações,
incluindo as postagens realizadas pelos usuários de tais aplicações de internet, devendo aquele
que sofre ação penal assegurar-se de empregar, na divulgação
da retratação por estes meios, os
mesmos recursos utilizados para
a prática do crime. A matéria
está sob análise da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
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O texto original, de autoria da
deputada
Luiza
Erundina
(PSOL/SP), dispunha sobre o
direito de resposta ou retificação
em defesa de grupos sociais, que
fossem ofendidos em sua dignidade, em matéria divulgada,
publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, a
exemplo de emissoras de TV e
rádios. Apenso à proposição
original, o PL 2917/19, de autoria
do deputado Valdevan Noventa
(PSC/SE), propunha alterar o
Código Penal e a Lei de Direito
de Resposta e Retificação
(13.188/2015) , colocando nas
duas normas “redes sociais”
como veículos de comunicação
social, para o cumprimento das
regras sobre direito de resposta
assim como no setor de radiodifusão, por exemplo.

Regulação | Equiparação Regulatória

A Abratel celebrou a aprovação, que atende a um antigo pleito da
Associação de que o mesmo nível de liberdade e responsabilização
seja estendido aos demais veículos de mídia digitais. Para o presidente
Márcio Novaes, a aprovação do projeto de lei traz uma luz inicial à
simetria regulatória entre veículos de comunicação profissionais e os
veículos de comunicação provenientes das novas tecnologias. “Nós
atuamos sempre em busca da construção da equidade e da segurança
jurídica. Por isso, a Abratel defende que as mídias digitais devem estar
submetidas a mesma gama de normas legais que norteiam a atividade
de comunicar”, avaliou.

Reconhecimento da equiparação cresce

CCSCN
Além
da
Comissão
da
Câmara, em julho, o Conselho
Executivo das Normas-Padrão
(CENP), aprovou uma resolução
em que “declara e reconhece,
como veículos de divulgação ou
comunicação, para os efeitos da
legislação, todo e qualquer ente
jurídico que tenha auferido receitas decorrentes de propaganda”.
Para o CENP era “indispensável a identificação dos veículos
surgidos em consequência do
desenvolvimento tecnológico”. E
que o faz “atendendo o disposto
no artigo 4º da lei 4.680/65”.

O Conselho de Comunicação
Social do Congresso Nacional
(CCS) aprovou parecer, no mês
de outubro, declarando que as
mídias digitais devem ter as
mesmas obrigações da mídia
profissional. No parecer, o Conselho conclui que a equivalência de
mercado entre os meios digitais
e os tradicionais permitirá uma
maior responsabilidade na difusão das informações, “que são
muitas das vezes descontroladas,
nocivas e prejudiciais aos interesses coletivos e à democracia”.
Na avaliação do conselheiro
relator Sydney Sanches, “nossa
legislação é insuficiente e precisa
ser aprimorada, buscando evitar
que a monetização sem controle
se torne uma ferramenta para
ações de desinformação e danos
coletivos, que afetam a democracia e a segurança jurídica”.
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ARTIGO

O consumidor
no centro do
debate

O debate que tomou conta da
atividade de TV por assinatura
no Congresso Nacional este ano
foi o atinente à revogação dos
artigos 5º e 6º, principalmente do
artigo 5º, que trata da regra de
proteção de verticalização. Ao
todo, são nove projetos de lei em
tramitação entre Senado e
Câmara que têm como pano de
fundo essa matéria. Os projetos
em andamento abordam o tema
da mesma forma, privilegiando a
queda da verticalização, sem
nenhuma análise técnica de
impacto regulatório dos benefícios que essa alteração trará para
o consumidor.
Essa decisão adotada na
maioria dos projetos vai contra
todos os estudos dos órgãos
reguladores (Anatel e Ancine) e
do órgão competente por
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prevenir e reprimir as infrações à
ordem econômica (CADE), que
entenderam que a queda da verticalização, sem nenhuma regra
de competição, aprofundará a
concentração de mercado. Os
efeitos da concentração de mercado em qualquer atividade são
os mesmos: ausência de competitividade, privilégio aos grandes
conglomerados empresariais e, o
mais deletério de todos: a escassez de oferta ao consumidor que
impacta na prática de preços
abusivos que será pago por
quem sustenta qualquer atividade econômica.
Se essas alterações vêm
sendo calcadas sob esse ângulo,
o da desconsideração dos efeitos
que a ausência de regras trará ao
consumidor, a quem essa alteração beneficia? Se a resposta é
negativa para o lado do consumidor – o qual deveria ser o principal player a ser considerado
nessa discussão, a mesma resposta pode ser dada para as empresas que empregam e geram
lucro no Brasil.
A ideia deste artigo não é
identificar a quem essas alterações beneficiam ou quais os motivos que a embasam, mas sim
abordar a temática sob o ângulo
do que já foi apontado pelos
órgãos reguladores e apresentar
soluções que colocam o principal
player interessado nesse tema no
centro dessa discussão: o consumidor brasileiro.
Antes de abordar os efeitos
da queda da verticalização, há
um ponto que merece atenção: a
indicação pelos órgãos reguladores de que há concentração de
mercado na atividade de TV por
assinatura, mesmo com as regras

de proteção que a Lei do SeAC
possui de mitigar esses efeitos.
Se essa indicação é pública e já
ocorre mesmo com as regras de
proteção existentes na atual
legislação – e que são alvo de
revisão pelos nove projetos em
tramitação no Congresso Nacional - por que não começar o
debate da atualização da lei corrigindo os efeitos anticoncorrenciais que já existem em detrimento de inovações, que podem
custar caro ao consumidor e para
as empresas sediadas no Brasil?
Essa consideração resume
não a opinião deste artigo sobre
os efeitos concorrenciais que a
lei da TV paga traz para a atividade da televisão fechada, mas os
apontamentos que foram colocados pelos órgãos reguladores.
Entendemos que seria mais prudente nesse momento discutir
regras isonômicas e não discriminatórias e que privilegiam a competitividade entres todos os
players da atividade de TV por
assinatura.
Ao estabelecer regras claras,
limitando a atuação de todos os
players sob a ótica de vedação a
qualquer prática não isonômica
ou discriminatória, ou qualquer
outra prática que possa limitar
ou prejudicar a livre concorrência, além de assegurar um ambiente negocial sustentável por
quem emprega no Brasil, pode-se avançar em dar mais um
passo na modernização da Lei do
SeAC e permitir que um mesmo
agente econômico atue, por
exemplo, na atividade de produção e distribuição do serviço de
TV por assinatura.

Afinal, qual o problema na
atuação de duas atividades da
cadeia, se as regras do jogo são
claras em admitir que nenhum
dos interessados poderá atuar de
forma discriminatória com outros
envolvidos, mesmo estes não
fazendo parte do mesmo grupo
econômico?
Resolvendo o problema atual
da legislação, seguindo o caminho seguro já apontado pelos
órgãos reguladores, podemos
chegar à conclusão de que a
queda do artigo 5º não será prejudicial às empresas que já atuam
no Brasil e que estimulará o mercado do audiovisual, refletindo
em mais ofertas e melhores
preços a quem o artigo coloca
como maior interessado nessa
discussão:
o
consumidor
brasileiro.
O consumidor deve ser o
centro dessa discussão, assim,
podemos avançar ainda mais na
oferta de conteúdos para a
população brasileira e garantir
uma previsão constitucional que
assegura o entretenimento e o
direito à informação gratuitos
para todos os brasileiros: a oferta
do serviço de radiodifusão de
forma gratuita, independente de
qual
plataforma
tecnológica
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esse serviço é ofertado.
Podemos chegar à conclusão
de que um direito previsto na
Constituição não está sendo
abordado na “nova” plataforma
que vem se consolidando na
oferta de conteúdo para o consumidor: o streaming. Essa obrigação foi assegurada à época da
promulgação da lei, que garantiu
o carregamento obrigatório dos
canais de televisão aberta na TV
por assinatura. Isto foi feito não
por uma opção do legislador,
mas sim porque essa garantia
deriva de um dispositivo constitucional, que assegura esse serviço essencial à população de
forma gratuita, independente de
qual plataforma ele for ofertado.
Nessa linha, nada mais natural
do que seguir o caminho trilhado
pela Lei do SeAC à época de sua
promulgação.
No
momento
atual, em que se discute a sua
modernização, assegurar esse
serviço essencial para a população brasileira nos seus celulares
ou nos aplicativos das emissoras

de televisão, sem o encargo de
ser assinante de um pacote de
dados – o qual não pode ser
arcado por muitas famílias que
possuem como prioridade principal terem assegurados os direitos fundamentais de uma vida
digna, destinando os seus recursos para alimentação e moradia.
Assegurar esse direito constitucional está acima de fortalecer
a radiodifusão como o principal
bem cultural dos brasileiros, presente em mais de 97% dos lares,
como apontado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE).
O grande foco, que não se
pode perder de vista, é garantir a
concretização dos direitos fundamentais de informação, entretenimento e cultura, de forma
gratuita, na palma da mão de
todos os brasileiros, principalmente a mais carente que deve
ser a norteadora das políticas
públicas implementadas pelo
Congresso Nacional.

Samir Nobre
Advogado e Assessor Jurídico da Abratel,
atuou por mais de 10 anos no setor público,
ocupando alguns dos principais cargos do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações como de Diretor de
Radiodifusão Educativa, Comunitária e
Fiscalização, Diretor de Radiodifusão
Comercial e Secretário de
Radiodifusão Interino.
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Casa Nova

Abratel ganha nova
sede na capital federal
Desde março, a Abratel está
instalada em um novo espaço de
440 m² no Setor de Rádio e TV
Sul, localizado em Brasília/DF.
Mais moderna e funcional, a sede
conta com sala de reunião,
espaço para realizar eventos e
receber autoridades e associadas, estúdio de gravação, copas,
além de um amplo local de trabalho para os colaboradores.

“A Abratel dá mais um passo
importante junto às associadas.
A vinda para este ambiente é um
marco nos 20 anos de existência
da Associação. A nova sede abriu
espaço para novos projetos e
reforça o papel estratégico da
Abratel no setor de radiodifusão”, celebrou o presidente
Márcio Novaes.
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Mural

Veja algumas das autoridades
que passaram por aqui

Defender
a Radiodifusão
no Brasil.

Essa é a missão da Abratel
há 20 anos.

No mês de março celebramos o 20º aniversário da Associação.
Desde o início, construímos relações de confiança com
as nossas associadas de todo Brasil. Ativa, participativa
e dinâmica, a Abratel atua incessantemente junto
aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e aos
órgãos regulatórios na defesa da radiodifusão.
Obrigado por fazer parte da nossa história!
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