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TV DIGITAL PARA
TODO O BRASIL
A Anatel autorizou o uso do saldo remanescente
para democratizar a digitalização de retransmissoras de TV.
Serão milhões de lares, dos menores e mais distantes municípios
brasileiros, com acesso digital à informação, cultura e entretenimento
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Editorial

Da crise à esperança
O ano de 2020 foi desafiador.
Contudo, em meio a tantas crises e
dificuldades, a radiodifusão brasileira sai fortalecida deste ano atípico.
Vivemos um momento em que
a informação correta pode salvar
vidas e temos bons motivos para
comemorar.
As audiências do rádio e da
televisão batem verdadeiros recordes. Isso porque, diante de um
contexto pandêmico há muito não
vivido, as pessoas estão carentes de
informação confiável e de qualidade.
Trata-se de uma oportunidade
para fortalecer a nossa importância
como veículos de comunicação
social de massa, gratuitos e de
reconhecida credibilidade.
Conseguimos que o DTV Play
se tornasse uma política de Governo. Será mais interatividade e
conectividade neste futuro promissor que a TV tem.
Trabalhamos e alcançamos a
desoneração da folha de pagamentos do nosso setor para 2021. Um
fôlego para continuarmos desempenhando o nosso trabalho e
preservar empregos.
Nosso projeto para expansão
da TV digital para os menores e

mais distantes
municípios do
país foi aprovado.
Isso propicia a
inclusão e o acesso à
informação aos brasileiros
que mais precisam.
Ao longo da segunda edição da
Revista Difusão, você vai poder
conferir essas e muitas outras
conquistas que obtivemos, mesmo
em meio a um tempo tão turvo.
Sim, foi um ano difícil! Mas, sem
dúvidas, podemos afirmar que o
rádio e a TV saíram fortalecidos e,
mais do que nunca, vistos como
um serviço de qualidade e de real
essencialidade para o Brasil.
A crise decorrente da pandemia ainda não acabou e, certamente, teremos grandes desafios para
2021. Porém, lembro de algo muito
especial dito por Albert Einstein
sobre a oportunidade que as
dificuldades podem nos trazer: “É
na crise que nascem as invenções,
os descobrimentos e as grandes
estratégias. Quem supera a crise,
supera a si mesmo sem ficar superado”. Vamos superar tudo. Acredite!
Boa leitura.

Márcio Novaes,
presidente da Abratel
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Inovação | DTV Play

DTV Play: a evolução
da TV aberta está próxima
Interatividade

Últimas notícias

O ano de 2020 marcou uma grande conquista da Abratel: o governo
federal determinou que Smart TVs produzidas no país deverão dispor
do perfil D do middleware Ginga, o DTV Play, a partir de 2021.
Em julho de 2020, foi alterado
o Processo Produtivo Básico
(PPB) para televisores com tela
de cristal líquido com conexão à
internet e, a partir de 2021, 30%
dos televisores Smart produzidos
na Zona Franca de Manaus terão
que ter o DTV Play. Até 2023, a
perspectiva é que 90% destes
tenham a tecnologia embarcada.
A publicação atende um
pleito da Associação, que há
anos defende o novo Ginga,
“uma revolução no jeito de assistir televisão no Brasil''. Esta aplicação é genuinamente brasileira
e a primeira nas Américas”, nas
palavras do presidente Márcio
Novaes.

Segundo ele, a funcionalidade
é uma oportunidade para as
emissoras de televisão criarem
conteúdos inovadores e um
ganho para milhões de brasileiros
que assistem à TV aberta. “Para
que os telespectadores possam
receber essa interatividade é crucial que sejam disponibilizados
no mercado aparelhos televisores capazes de executar essa funcionalidade. Por isso, a Abratel
atuou junto ao Executivo para
atender o interesse dos radiodifusores e da população brasileira
na incorporação da nova versão
do Ginga em televisões fabricadas no Brasil. É uma grande conquista para o Brasil”, celebrou.
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Inovação | DTV Play

De acordo com José Marcelo
Amaral, presidente do Fórum do
Sistema Brasileiro de TV Digital
Terrestre (SBTVD), com a publicação da portaria interministerial
que alterou o referido PPB, o
esforço de todos que trabalharam na especificação desse novo
padrão foi recompensado. O DTV
Play é o resultado do trabalho
conjunto dos setores de academia, radiodifusão, recepção, software, transmissão e do governo
brasileiro.
Desde o lançamento da TV
digital brasileira, em 2007, a interatividade passou a ser um
importante
componente
do
SBTVD, sendo inclusive fator de
motivação para adoção por
outros países. “Nós estamos
muito felizes que o sistema especificado pelo Fórum será usado
nos aparelhos de televisão Smart,
progressivamente, até 2023,
trazendo inúmeros novos serviços para a população. E estará à
disposição de todos os segmentos que produzem TV aberta e
streaming no Brasil”, ressaltou
Amaral.
Experiência inovadora
Um dos principais objetivos
do DTV Play é criar uma experiência inovadora e personalizada
de recepção de conteúdos interativos. A interatividade da TV,
com acesso à internet, vai proporcionar experiências únicas
como: segmentação e personalização de conteúdo, sincronização com outros dispositivos de
“segunda tela”, realização de
pesquisas, vídeo sob demanda
com suporte streaming adaptativo e oferta de conteúdos com
maior qualidade de áudio e
vídeo.

Revista DIFUSÃO 06

O usuário terá a opção de
receber alertas de programas do
mesmo segmento que estão
sendo transmitidos naquele momento na TV aberta, e até
mesmo informações a respeito
de uma programação preterida,
como início ou o placar de uma
partida de futebol.
Para o consultor técnico da
Abratel, o engenheiro Wender
Souza, o telespectador será o
grande beneficiado com a nova
tecnologia. “Por meio dessa funcionalidade as pessoas poderão
interagir com a TV em uma experiência ímpar. Em um país tão
grande como o Brasil, onde a
Televisão, quase sempre, é a
única fonte de comunicação com
o mundo, as pessoas terão mais
uma possibilidade de se conectar, opinar e interagir”, ratificou o
especialista.

Inovação | DTV Play

A evolução da TV
Com início no Brasil em 1950,
a primeira geração de TV, denominada TV 1.0, era analógica em
preto em branco. Em 1975, o
Brasil passou a ter a TV em cores,
considerada a TV 1.5. Somente
em 2006, com o advento do sinal
digital, a TV entrou na geração
2.0.
A partir daí, novos recursos
foram atrelados à TV digital e,
atualmente, as emissoras estão
em processo de implementação
da TV 2.5, com o objetivo de
entregar aos telespectadores
novas experiências de consumo
com os televisores digitais.
Segundo o ‘Grupo de Trabalho de TV 3.0’ da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET), a TV 2.5 já é uma reali-

dade desde a atualização e publicação da Norma que ocorreu em
2020, onde a grande oportunidade reside no fato de alguns recursos já estarem presentes na casa
dos telespectadores, como é o
caso da decodificação do sinal
em DolbyDigital+, padrão embarcado na grande maioria dos
receptores Smart TVs.
Esta geração preparará o
caminho para a chegada da TV
3.0, que virá com a segunda
geração do padrão de TV digital
brasileiro, permitindo que a TV
aberta incorpore as melhorias da
geração da TV 2.5, que dizem
respeito à conexão broadband-broadcast (possibilitada pelo
DTV Play), melhor qualidade de
vídeo (4K) e áudio (HDR e áudio
imersivo), alerta de emergência e
uma experiência baseada em
aplicativos.

“

Por meio dessa funcionalidade as pessoas
poderão interagir com a TV em uma
experiência ímpar. Em um país tão
grande como o Brasil, onde a Televisão,
quase sempre, é a única fonte de comunicação
com o mundo, as pessoas terão mais uma
possibilidade de se conectar, opinar e interagir.

Wender Souza,
engenheiro da Abratel
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Aconteceu | Sorteios na TV e no rádio

Sorteios na
TV e no rádio
Ações promocionais trazem mais possibilidades
de sustentabilidade para emissoras de todo país
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Aconteceu | Sorteios na TV e no rádio

Após uma atuação marcante
da Abratel no Congresso Nacional e junto ao Executivo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou,
em julho de 2020, a lei que
autoriza a distribuição de prêmios na TV aberta e no rádio por
meio de sorteios, vale-presente,
concurso ou similares.

ções para as emissoras estarem
em situação regular e oferece
novas possibilidades de sustentabilidade do setor de radiodifusão neste momento de crise. As
promoções comerciais fortalecem a radiodifusão e beneficiam
também os telespectadores e
ouvintes”, declarou.

O sorteio é uma ferramenta
poderosa para atrair ouvintes e
telespectadores e contribui para
a sustentabilidade econômica
das emissoras, que precisam ampliar e reter suas audiências diariamente, além de atrair anunciantes para a sua grade comercial. Várias emissoras já estão
fazendo uso dessa estratégia de
marketing.

O Ministério da Economia
também reconheceu a importância da aprovação da lei, considerando a crise econômica causada
pelo novo coronavírus:

O presidente da Abratel
Márcio
Novaes
celebrou
a
sanção. “A nova lei representa
várias vitórias para o setor de
radiodifusão. Traz segurança jurídica, proporciona mais condi-

“Tendo em vista o período de
crise econômica prolongada, o
projeto representa uma alternativa importante para o mercado
atual de redes brasileiras de televisão aberta, uma vez que possibilitará torná-lo mais competitivo
no ramo, acarretando impactos
positivos na economia e na economia e na geração de empregos”, informou a Secretaria Geral
da Presidência da República.
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Aconteceu | Sorteios na TV e no rádio

Regras
Somente poderão participar
de sorteios cidadãos maiores de
18 anos, que realizem cadastro
prévio em meio eletrônico e confirmem o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF).
Pelo texto, os sorteios não
podem ser feitos por bingos ou
jogos de azar. Prêmios em
dinheiro ou a conversão em
dinheiro também estão proibidos, assim como a promoção de
sorteios por organizações com
interesse político-partidário ou
eleitoral. O valor máximo dos
prêmios é de R$ 10 mil.
A distribuição de prêmios
deve ser autorizada pelo Poder
Público para evitar crimes como
lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Jogos de azar ou prêmios em dinheiro são proibidos,
mas viagens, bolsas de estudo e
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mercadorias, por exemplo, estão
autorizadas
em
promoções
comerciais.
Bolsonaro
vetou
pontos
importantes da nova lei, como: a
possibilidade de o cadastro do
interessado ser feito também por
telefone e a previsão de que o
pagamento do preço público da
licitação será atualizado pelo
IPCA a partir da aprovação da
outorga pelo Congresso Nacional, salvo quando o edital prever
correção monetária do valor.
As emissoras que burlarem
as regras poderão receber as
seguintes punições:
- cassação da autorização;
- proibição de realizar tais
operações durante o prazo de
até três anos; e
- multa de até 100% da soma
dos valores dos bens prometidos
como prêmios.

Aconteceu | Flexibilização da A Voz do Brasil

Maior liberdade
na transmissão da
A Voz do Brasil
O programa veiculado entre as 19 horas e as 21 horas, exceto aos
sábados, domingos e feriados, em casos excepcionais, poderá ser
flexibilizado ou dispensado da retransmissão
O Governo Federal publicou,
no mês de agosto, o Decreto
10.456/20, e no mês de outubro,
a Portaria 1.024/20, que dispõem
sobre a obrigação das emissoras
de radiodifusão de retransmitir,
diariamente, no horário compreendido entre as entre as 19 horas
e as 22 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos
Poderes da República, A Voz do
Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro e
o ministro das Comunicações.
Fábio Faria. foram sensíveis ao
pleito da Abratel, que há muito

tempo defende a flexibilidade da
retransmissão
do
programa
durante todo o dia.
Com a autorização do Ministério das Comunicações (MCom),
as emissoras já podem, em casos
excepcionais e observado o interesse público, flexibilizar ou dispensar, por tempo determinado,
a retransmissão do programa.
A flexibilização permite a
transmissão do programa no
mesmo dia, mas em horário
diversos, já a dispensa, desobriga
a retransmissão em qualquer
horário em determinado dia.
Revista DIFUSÃO 11
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O horário de início entre as 19
horas e as 21 horas é válido
apenas para as emissoras comerciais e comunitárias. As emissoras educativas terão que retransmitir o programa, sem cortes, as
19 horas.

– e absoluta incompatibilidade com os horários originais para
retransmissão do programa A
Voz do Brasil.
Casos excepcionais

Já as emissoras vinculadas
aos Poderes Legislativos federal,
estaduais, distrital e municipais
também devem cumprir o horário, salvo nos dias nos dias em
que houver sessão deliberativa
no plenário da respectiva casa
legislativa, o qual poderá ser
retransmitido entre as 19 horas e
as 22 horas.
O presidente da Abratel,
Márcio Novaes, celebrou a decisão. “O setor de radiodifusão
cumpre diariamente o papel fundamental de levar informações
sobre os Poderes. O decreto permite que as emissoras tenham
maior liberdade de escolher o
melhor horário para retransmitir
o programa e manter seu público
de ouvintes. Da mesma forma, é
importante em casos excepcionais, ter a possibilidade de dispensa da retransmissão. Fica o
nosso registro e agradecimento
ao presidente Bolsonaro e ao
ministro Fábio Faria”, disse.

Os requerimentos de dispensa poderão ser apresentados
pelos Estados, Distrito Federal,
Municípios e as entidades representativas do setor de radiodifusão de âmbito nacional (a Abratel) ao Ministério das Comunicações, com antecedência mínima
de 10 dias, em outros casos não
previstos de flexibilização ou dispensa de transmissão.
Exemplos dessa excepcionalidade, foram duas portarias específicas publicadas no mês de
novembro. Estas autorizaram as
emissoras de radiodifusão a
transmitirem o referido programa
com início até às 23h do mesmo
dia, por conta de jogos de futebol realizados pela Seleção Brasileira, e no âmbito do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil
ou da Conmebol Libertadores.

Destaca-se que a flexibilização e a dispensa para retransmissão da A Voz do Brasil estão condicionadas a:

Seminário Comunicação e
Novas Tecnologias reúne
público recorde no STJ

– excepcional interesse público na divulgação de eventos de
cunho cultural, social, religioso,
desportivo, educativo, noticioso
ou jornalístico;
– manifestações ou acontecimentos de grande apelo ou
repercussão pública nacional,
estadual, distrital ou municipal;
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Aconteceu | Serviço de RTR

Amazônia
sintonizada
Em 2020, foram publicadas as regras para a autorização do
Serviço de Retransmissão de Rádio (RTR) na Amazônia Legal.
Proporcionar meios de acesso à informação no interior do
país é uma das principais pautas do Ministério das Comunicações

Aconteceu | Serviço de RTR

No dia 14 de agosto de 2020, o
Ministério
das
Comunicações
(MCom) publicou a Portaria
275/20, que estabeleceu as condições, os critérios e procedimentos
de autorização para a execução do
Serviço de Retransmissão de
Rádio (RTR) na Amazônia Legal,
criado por meio da Lei 13.649/18 e
regulamentado
pelo
Decreto
9.942/19.
Fruto de um trabalho constante
da Abratel para a expansão do
alcance da radiodifusão, a medida
garante maior alcance do rádio
para a referida população e oferece mais informação de qualidade,
entretenimento e cidadania.
A região da Amazônia Legal
engloba nove estados e sua área
de abrangência corresponde à
totalidade do Acre, do Amapá, do
Amazonas, do Pará, de Rondônia,
de Roraima e do Tocantins e parte
de Mato Grosso e do Maranhão,
com uma população em torno de
25 milhões de pessoas.
A portaria determina que as
emissoras interessadas em retransmitir, de forma simultânea, sinais
de emissora geradora da capital
para Município do mesmo Estado
da Amazônia Legal poderão, a
qualquer tempo, requerer autorização ao Ministério das Comunicações para execução do serviço de
RTR.
Maximiliano Martinhão, secretário de Radiodifusão do MCom,
explica que a principal alteração na
portaria foi a simplificação do trâmite processual, agora com fases
bem definidas e realizadas diretamente
via
sistema
Mosaico.
“Também foram adotados a diminuição do número de documentos
necessários à autorização para

execução do serviço de RTR,
novos critérios de desempate e
maior uniformidade com portaria
de RTV, como trâmites e critérios
gerais padronizados”, pontuou.
Segundo o secretário, mais
de 10 milhões de moradores da
Amazônia Legal serão beneficiados com o serviço, que permitirá
a retransmissão de sinais das
Rádios FM das capitais da região
para municípios interioranos.
Em setembro, o MCom realizou o primeiro chamamento
público para que as pessoas jurídicas interessadas em executar o
serviço de RTR na região da
Amazônia Legal pudessem protocolar seus requerimentos.
“A Secretaria de Radiodifusão
(SERAD) recebeu 983 pedidos e
o planejamento é que as primeiras estações possam entrar no ar
no 1º ou 2º semestre de 2021”,
explicou Martinhão. Os requerimentos formalizados estão em
processo de análise e seleção.
No primeiro chamamento,
atenderemos à demanda de 232
cidades, das quais 183 não possuem qualquer emissora de rádio
associada. “Assim, a radiodifusão,
por meio do RTR, prestará mais
uma vez seu importante papel de
interação nacional, levando à
população comunicação gratuita, aberta e de qualidade, além
de desenvolvimento e geração
de empregos à região”, celebrou
o secretário de Radiodifusão.
Interessados no serviço de
RTR na Amazônia Legal devem
procurar o MCom e, em caso de
novas manifestações, será aberto
novo chamamento contemplando as localidades solicitadas.
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Aconteceu | Regulamentação da radiodifusão

Avanços digitais na
regulamentação da
radiodifusão
Em outubro 2020, a
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel)
anunciou novos requisitos
técnicos para o serviço de
radiodifusão no país.
A medida é a mais
importante atualização da
regulamentação
técnica
do setor nos últimos anos,
e possibilita a implementação do Serviço de Retransmissão de Rádio (RTR) na
Amazônia Legal, beneficiando uma população que
habita mais da metade do
território brasileiro.
Na
TV,
as
regras
aumentam a distância de
co-localização de estações
viabilizadas no mesmo
município para até cinco
quilômetros, trazem melhorias nas relações de
proteção entre canais e a
possibilidade de consideração da antena receptora
na viabilização e na alteração de canais.
Além da atualização
das regras para destinação
de espectro pelas estações
de rádio e TV, o novo arcabouço permitirá um pro-
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cesso de licenciamento
mais célere e traz segurança jurídica quanto ao
espectro para os serviços.
Para o secretário de
Radiodifusão, Maximiliano
Martinhão, a regulamentação vem para facilitar e
desburocratizar a atividade do radiodifusor e trazer
segurança jurídica para o
setor. “A decisão consolida
35 resoluções em um único
ato, além de dispensar a
deliberação pelo Conselho
Diretor para ajustes mais
técnicos”, pontuou.
O superintendente de
Outorga da Anatel, Vinicius Caram, destacou que
a publicação reforça o diálogo com o setor de radiodifusão e a sociedade. “A
regulamentação
deixa
claros os papéis da Anatel
e do MCom, além de tornar
a canalização para rádio e
TV mais simples”, disse.
As medidas entraram
em vigor no dia 3 de
novembro, junto com o
Regulamento sobre Canalização e Condições de Uso
de Radiofrequências para

os Serviços de Radiodifusão e seus Ancilares.
Dentre as disposições,
destaca-se a destinação da
chamada faixa estendida,
de 76 a 87,4 MHz, que é
ocupada pelos canais 5 e 6
de televisão, para as rádios
FM. Com isso, há um
aumento do espectro destinado às FMs, que passará
a comportar um total de
160 canais, assim distribuídos: 57 canais para FM
estendida, 3 para Radcom
e 100 para FM. Esse
aumento atenderá rádios
AM que aguardam o processo de migração para a
faixa de FM.
A regulamentação da
faixa estendida Crédito:
foi Republicanos
um
ganho para o setor de
radiodifusão, avalia Márcio
Novaes, presidente da
Abratel. “Trata-se de uma
mudança que unifica as
regras aplicadas a todos os
serviços de TV e rádio (AM
e FM), trazendo mais agilidade no tratamento de
pedidos de alteração e
inclusão de canais nos processos em andamento na
Agência”, afirmou.

TOP 15 | Motivos para comemorar

TOP 15
Motivos para comemorar
Apesar de todos os percalços, 2020 foi um bom ano para o setor de
radiodifusão. A Abratel enxergou na crise um tempo de oportunidade
para emplacar medidas que auxiliassem o setor. Separamos as quinze
conquistas mais importantes deste ano para você celebrar com a gente.

Saldo Remanescente - A Anatel aprovou, em decisão unânime, o projeto da Abratel
que prevê o uso de parte dos recursos do saldo remanescente do Leilão da faixa de
700MHz (Digitalização da TV) para a digitalização de retransmissoras analógicas nos
municípios que ainda não possuem o sinal de televisão digital. A medida possibilitará
ampliar o alcance da TV Digital para a maior parte do Brasil.
Novo Ginga nas TVs - Foi editada a Portaria Interministerial 90/20 para determinar
que, a partir de 2021, televisores produzidos no Brasil com conexão à internet –
conhecidos como Smart TVs, deverão dispor do perfil D do middleware Ginga, o DTV
Play. Além de proporcionar maior interatividade para os telespectadores, o novo
Ginga poderá proporcionar novas oportunidades de negócios para os radiodifusores.
Radiodifusão como serviço essencial - A edição do Decreto 10.288/20 reconheceu
a radiodifusão o status de serviço indispensável ao atendimento da sociedade. Os
radiodifusores de todo o País puderam continuar a exercer seu ofício, mesmo durante os períodos de medidas restritivas mais intensas no início da pandemia. O decreto
também possibilitou realizar a reivindicação de tratamento diferenciado, perante o
governo, para manutenção dos serviços.
Desoneração da folha - A prorrogação da desoneração da folha foi aprovada pelo
Congresso por meio de uma emenda, de autoria do deputado Roberto Alves (Republicanos/SP), apresentada à MP 936/20 (posteriormente convertida na Lei
14.020/20). Mesmo após a prorrogação ter sido vetada em 6/07, a Abratel atuou
intensamente para mobilizar deputados e senadores pela derrubada do veto, o que
finalmente ocorreu em 4/11.
Sorteios na TV - A Lei 14.027/20, proveniente da MP 923/20, autoriza e regulamenta
a realização de sorteios em canais de TV. A medida possibilita que os radiodifusores
gerem novas fontes de receita e direcionem recursos para a preservação de empregos e para investimento em equipamentos de alta tecnologia no setor, levando cultura, informação, entretenimento e educação do norte a sul do País.
Suspensão do Contrato de Trabalho - Também contemplado pela Lei 14.020/20, o
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda permitiu que milhares de brasileiros passassem pela fase crítica da pandemia com seus empregos preservados. A medida possibilitou a suspensão temporária do contrato de trabalho e a
redução da jornada de trabalho com redução proporcional de salários.
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Retransmissão na Amazônia Legal - Por meio da Portaria 275/20, foram estabelecidas
as condições, critérios e procedimentos para a execução do serviço de retransmissão
de rádio (RTR) na Amazônia Legal. Além de contribuir para a ampliação do alcance do
rádio e para a geração de novos empregos, a iniciativa colabora para o fortalecimento
da cultura local e da comunicação gratuita, aberta e de qualidade.
Flexibilização da Voz do Brasil - O Decreto 10.456/20 regulamentou os casos de flexibilização de dispensa da retransmissão do programa “A Voz do Brasil”. Também foram
publicadas outras portarias pelo Ministério das Comunicações (MCom) que normalizam
os processos e autorizam a flexibilização para emissoras que desejam transmitir jogos
de futebol no âmbito do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil ou da Conmebol
Libertadores; e também para jogos da Seleção Brasileira de futebol.
Facilitação do acesso ao crédito - Diversas medidas ampliaram e facilitaram o acesso
ao crédito ao setor empresarial, como o Programa Nacional de Apoio as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte - Pronampe (Lei 13.999/20), que concedeu linha de
crédito especial até 30% do valor da receita bruta da empresa em 2019. E também a Lei
14.042/20, que prevê garantia do Fundo Garantidor para tomada crédito por empresas
com receita bruta superior a R$ 360 mil e inferior ou igual a R$ 300 milhões em 2019.
Tratamento diferenciado para o setor junto ao ECAD - Foi firmado acordo com o
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) para concessão de desconto
de 40% nas parcelas dos radiodifusores com vencimento em maio, junho e julho; redução de 25% para parcelas a partir de agosto e a não incidência de correção monetária
até dezembro de 2020.

Tratamento diferenciado junto ao Governo - A Abratel realizou diversos pleitos
junto ao Poder Público, que resultaram em medidas que beneficiaram os radiodifusores, como: a prorrogação do prazo de vencimentos de parcelas relativas aos programas de parcelamento de tributos administrados pela PGFN e pela Receita Federal;
suspensão de prazos administrativos no âmbito da SERAD; diferimento de tributo e
contribuições, e Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP).
Propaganda Partidária - A recriação da propaganda partidária foi um dos principais
temas que ganharam força no Congresso Nacional. A Abratel atuou no corpo a corpo
com parlamentares para frear as discussões, ressaltando os aspectos danosos da
recriação da propaganda partidária, como: impacto na dinâmica de funcionamento
das emissoras de radiodifusão, o aumento dos gastos públicos e o acirramento das
assimetrias regulatórias entre o setor e as plataformas de mídias digitais.
Canais de rede - Com a publicação da Portaria 829/20 do MCom, foi divulgada a lista
das concessionárias de TV que estão aptas a fazer do dos canais de rede. Ele contribui para o melhor uso do espectro de radiodifusão, de modo que, se uma concessionária de televisão possuir ao menos três estações que utilizem um mesmo canal em
determinada unidade da federação, este passa a ser considerado um canal de rede.
Licenciamento de emissoras - Com a publicação do Decreto 10.405/20 e outros normativos do MCom, foram simplificados e desburocratizados processos técnicos que
envolvem o licenciamento para instalação de emissoras de radiodifusão. Além de
otimizar o processo de obtenção de outorgas, instalação e alterações técnicas referentes a estações de radiodifusão, as novas normas conferem maior segurança jurídica ao setor.
Regulamento Geral de Licenciamento da Anatel - A Resolução 719/20 consolidou,
em um único ato normativo, as diversas disposições normativas sobre o cadastramento e licenciamento de estações de telecomunicações que estavam, até então,
dispersas. Além disso, o Regulamento Geral de Licenciamento promove maior simplificação e harmonização da legislação infralegal sobre licenciamento de estações.
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Aconteceu

21 anos
no ar

parabéns,
redetv!
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Mais acesso
à TV digital
A Anatel autorizou o uso do saldo remanescente
para democratizar a digitalização de retransmissoras de TV.
Serão milhões de lares, dos menores e mais distantes munícipios
brasileiros, com acesso digital à informação, cultura e entretenimento.
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Em novembro de 2020, o
Conselho Diretor da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) aprovou, em decisão
unânime, o projeto apresentado
pela Abratel e Abert, que determina a utilização do saldo de
recursos
remanescentes
do
leilão da faixa de 700 MHz para
a digitalização de retransmissoras analógicas nos municípios
que ainda não possuem o sinal
de televisão digital. A proposta
também estabelece a distribuição de kits de recepção digital
para a população cadastrada
nos programas sociais do Governo Federal.
O projeto foi apresentado em
2018 pelo setor e, desde então, a
Abratel tem atuado junto ao
Grupo de Implantação da TV
Digital (Gired), coordenado pela
Anatel, e envidado esforços para
que parte do uso do saldo remanescente da digitalização da TV
aberta contemplasse a radiodifusão e a população brasileira.
Segundo a decisão da Anatel,
serão liberados R$ 658 milhões
do saldo remanescente e 700 mil
kits de recepção digital em estoque na Seja Digital para o início
das fases 1 e 2 do projeto da
radiodifusão. A iniciativa abrange
os municípios acima de 7 mil
habitantes com canal analógico
autorizado e desligamento previsto até 2023 e que não dispõem de canal digital até 1º de
setembro de 2020.
Números do setor apontam
que mais de 21 milhões de brasileiros residentes nos municípios
serão contemplados com o projeto. Deste total, 4,1 milhões são

famílias beneficiárias de programas sociais do Governo Federal
(Cadastro Único).
A execução da fase 3 do projeto está prevista para iniciar a
partir de 15 de maio de 2022 e
atenderá cerca de 2,3 milhões de
brasileiros, sendo 400 mil famílias inscritas no Cadastro Único
de programas sociais.
O presidente da Abratel,
Márcio Novaes, enalteceu a
medida e a atuação dos conselheiros. “Trata-se de uma grande
vitória para o setor de radiodifusão e para a população, sobretudo a mais carente. O Conselho
Diretor da Anatel foi, mais uma
vez, sensível ao nosso pleito e
reconheceu a relevância da televisão aberta para o povo brasileiro. A decisão colegiada da Agência assegura o direito de acesso à
informação, cultura e entretenimentos a milhões de lares de
todo o país”, afirmou.
Para o diretor-geral da Abratel, Samir Nobre, a deliberação
da Agência marca a história do
setor. “A radiodifusão e cerca de
24 milhões de brasileiros que
serão beneficiados diretamente
por esse projeto foram agraciados com uma decisão histórica
após uma construção técnica,
robusta e segura do Conselho
Diretor da Anatel”, celebrou.
Segundo Nobre, o projeto da
radiodifusão irá garantir a continuidade do processo de digitalização da televisão aberta e gratuita, atendendo aos municípios
que possuíam acesso ao sinal
analógico e que ainda não dispunham de sinal digital terrestre.
Revista DIFUSÃO 21

Capa | TV Digital para todo o país

Samir também apontou os
caminhos para que o projeto
tenha êxito na sua implementação, assegurando que a televisão
digital seja uma realidade para
todos os brasileiros até 31 de
dezembro de 2023.
“O setor de radiodifusão e o
Governo Federal, por meio do
Ministério das Comunicações e
da Agência Nacional de Telecomunicações, terão um trabalho
hercúleo de mobilização junto às
Prefeituras Municipais e junto às
emissoras afiliadas para que essa
política pública saia do papel e
seja concretizada na prática”,
ponderou o diretor-geral da
Associação.
Durante evento virtual da SET
eXPerience, realizado em novembro de 2020, o secretário de

Radiodifusão, Maximiliano Martinhão, assegurou que o Ministério
das Comunicações concentrará
esforços para digitalizar emissoras em 1600 municípios que
ainda não são atendidos pelo
serviço digital. Ele acredita que o
país está preparado para a conclusão do processo de migração,
e falou da importância do diálogo com as prefeituras e emissoras para garantir uma transição
exitosa, dentro do prazo esperado.
"Estou convencido de que
esse processo será um sucesso. A
gente já vem conversando com a
Anatel no sentido de estabelecer
os procedimentos para escolha
das prefeituras, sentar com o
setor, ver o que é prioridade,
identificar os canais e definir os
cronogramas”, declarou Max.

Cerca de 24 milhões
de brasileiros serão
beneficiados
diretamente com o
projeto da radiodifusão
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Palavra do especialista
Antônio Carlos Martelleto, CEO da EAD, conversou com a Abratel
e esclareceu os principais pontos sobre o papel da entidade no projeto
da radiodifusão. O processo de digitalização da TV brasileira
é um exemplo de sucesso para o mundo.
Qual o papel da Seja
Digital (EAD) no processo de desligamento do
sinal analógico de TV?
Por determinação da
Anatel, a EAD – Entidade
Administradora da Digitalização de Canais TV e
RTV, foi criada em 2015
como
uma
entidade
privada
independente,
fruto da associação das
empresas de telecomunicações vencedoras do
leilão: Claro, TIM, Vivo e
Algar. Sua missão era
operacionalizar a implementação de duas políticas públicas do MCom:
acelerar adoção da TV
Digital e expandir banda
larga móvel por todo o
país. A implementação
do sinal digital de TV no

Brasil foi um modelo singular no cenário brasileiro, por ser uma política
pública a cargo de uma
entidade privada. A Seja
Digital entendeu e assumiu que, além de cumprir
com as obrigações do
edital, deveria atender ao
interesse da coletividade.
E, assim, o projeto foi
concluído com antecipação de prazos, gestão
eficiente de recursos e, o
mais importante, com
toda a população atendida com dignidade.
Como foi a atuação na
fase do desligamento?
Para cumprir os objetivos
do projeto, a EAD foi responsável por: dar suporte didático para que a

população pudesse fazer
a conversão do sinal analógico
para
digital;
desenvolver campanhas
de comunicação; distribuir kits com antena e
conversor para as famílias de baixa renda; aferir
a adoção do sinal digital
nas regionais que passariam
pelo
processo;
remanejar canais de televisão; e garantir a convivência dos serviços de
TV e 4G. A EAD teve o
desafio de operacionalizar o desligamento de 62
regionais, compostas por
1.379 cidades que, juntas,
compreendiam
uma
população
de
128
milhões de habitantes e
44 milhões de domicílios
(64% do Brasil).
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Todas as classes sociais
foram abordadas, porém
o maior desafio estava
em digitalizar a população de baixa renda. Havia
19 milhões de domicílios
de baixa renda (classes
C2, D e E), que representavam 43% do total a
serem atingidos pelas
ações. Desses domicílios,
25%
não
constavam
como elegíveis ao recebimento do kit gratuito na
listagem fornecida pela
Anatel. O total de kits
gratuitos
distribuídos
chegou a 12,4 milhões.
Em cada uma das regiões
de desligamento, a EAD
atuou ainda através de
parcerias
estratégicas
com Governos Municipais, Líderes Comunitários, Organizações da
Sociedade Civil – OSCs e
o varejo local com o
objetivo de fazer chegar
a cada cidadão as informações
necessárias
sobre o desligamento e
motivá-los a adotar o
sinal digital de TV. O uso
intensivo
de
dados,
sempre disponibilizado
em tempo real para as
equipes de atuação em
campo, e os resultados e
experiências compartilhados entre todos foram
fundamentais
durante
todo o processo. Com
isso, a sua atuação foi
continuamente aprimorada a partir dos aprendizados, que eram incorporados
nas
atuações
seguintes.
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Quais as expectativas da
EAD na implementação
do Projeto de digitalização das estações analógicas de televisão recentemente aprovado pelo
Conselho Diretor da
Anatel?
O novo projeto da TV
Digital foi viabilizado
com a sobra de recursos
do desligamento, que
superaram 1,4 bilhão de
reais. Para a primeira
etapa, estão alocados
658 milhões de reais e
700 mil kits de conversão. Para a segunda
etapa,
em
princípio,
estão reservados R$ 267
milhões de reais. As cidades elegíveis tiveram
suas regras definidas na
Portaria 1460/20, de 23
de novembro publicada
pelo MCom.

1600 municípios
receberão kits
de TV Digital

O número total de cidades que serão efetivamente beneficiadas vai
depender da adesão das
prefeituras e do atendimento a pré-requisitos
técnicos. Além disso,
como o projeto tem um
orçamento limitado, será
desenhada
estratégia
que atenda idealmente
todas as cidades, mas se
isso não for possível que
atenda a maior parte da
população.
E qual o prazo para execução do projeto?
A EAD encerra suas operações até dezembro de
2023 e o detalhamento
das etapas do projeto vai
se dar ao longo do
primeiro semestre de
2021.

Especial | 70 anos da TV

ABRATEL CELEBRA
OS 70 ANOS DA
TELEVISÃO BRASILEIRA

LIVRE | DIGITAL | GRATUITA
ABERTA | COM CREDIBILIDADE

No dia 18 de setembro de 2020, celebramos os 70 anos da
televisão no Brasil. Conversamos com grande nomes sobre os
impactos da tevê, desafios, futuro e memórias marcantes em
torno do meio que une a família brasileira.
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“A televisão unificou o país”
Márcio Novaes
Uma das entidades responsáveis por preservar
estas memórias e garantir a continuidade sustentável da televisão é a
Associação Brasileira de
Rádio e Televisão (Abratel). O presidente da
Abratel, Márcio Novaes ,
concedeu entrevista à
SET para falar desde
momento tão importante na história do Brasil.
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Na sua opinião, qual foi
o maior impacto que a
televisão
causou
na
sociedade?
Acredito que a televisão
impacta todos os dias
por levar informação,
entretenimento e cultura
para um público que tem
muito mais o hábito de
assistir e ver uma tela do
que o hábito da leitura.
Creio que o grande papel
da televisão brasileira
tenha sido conseguir,
durante os 70 anos de
vida, se renovar a cada
dia e se manter popular
mesmo com todo a tecnologia, todo o conteú-

do, toda a arte e todo o
profissionalismo
dos
grandes veículos que
hoje são tidos como
muito mais modernos
que a radiodifusão. A
televisão são unificou o
país, o único da América
do sul que fala português.
Ela
conseguiu
manter e ajudou a construir um país falando a
sua língua, a sua cultura e
os seus sotaques. Tudo
isso,
sem
atrapalhar,
mudar ou descontruir,
fazendo cada brasileiro
ter orgulho de suas raízes
e de suas origens. Talvez
seja esse o grande
impacto da TV.
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Nesses 70 anos de televisão no Brasil, em
algum momento houve
um ápice a respeito de
sua importância na vida
das pessoas?
Se nós pensarmos em
televisão como veículo
de informação, ela está
todos os dias construindo algo na história. A
televisão colocou e tirou
presidentes do cargo,
nomeou
ministros,
governadores, ajudou a
construir culturas e vertentes políticas e, até
mesmo, ideologias. O
papel da televisão é
heterogêneo com períodos e marcos históricos
do Brasil. É um caso à
parte comparado com
outros países, principalmente, porque a TV
aberta no Brasil é um
fenômeno que não se
repete em nenhum outro
país do mundo. Já faz
parte da paixão e do
hábito de cada brasileiro
chegar em casa e ligar o
aparelho de televisão. A
tevê une a família brasileira em torno de si na
sala de casa ao longo
dessas sete décadas.
O senhor acredita que
também pode ser um
marco essa questão da
evolução de consumo e
propagação de notícias
do rádio para a televisão?
O rádio e a televisão acabaram não tomando o
lugar do outro, foi complementar. O rádio conti-

nua levando a informação sonora e a televisão,
a imagem e o som. A
diferença é que a tevê
soube materializar, por
meio da arte, a imaginação de milhões de brasileiros. Esse é o grande
legado da televisão nos
seus 70 anos: a expertise
que ela teve de utilizar a
imagem e o som e fazer a
arte acontecer na sala da
casa das pessoas, unindo
a família em torno da cultura, do entretenimento e
da informação.
Quais os principais desafios para manter a credibilidade, qualidade e
sustentabilidade da TV
no Brasil?
Sobre a credibilidade, a
tevê continua fazendo o
que ela faz: produção
com responsabilidade. A
televisão brasileira tem
cada vez mais emissoras
e grandes redes nacionais dedicando maior
tempo ao jornalismo.
Sempre mantendo a responsabilidade e o compromisso com a verdade,
sem perder a regra
sagrada da imparcialidade. Porque o bom jornalismo é imparcial. Se o
jornalismo tende a algum
viés, seja ele ideológico,
partidário ou de interesses, ele corre o risco de
perder a sua credibilidade. E jornalismo sem credibilidade, para mim, não
é jornalismo. Em relação
a qualidade e sustentabilidade, eu complementaria dizendo que o grande

desafio é acompanhar e
ficar atento às tecnologias e levar o seu conteúdo a esses novos tipos de
mídia. É permitir que as
pessoas, independente
do meio de propagação,
continuem a receber o
sinal da tevê. Até porque,
é importante destacarmos que a televisão da
radiodifusão brasileira é,
há 70 anos, gratuita e
livre. Ninguém paga nada
para acessá-la. Basta o
indivíduo comprar um
receptor, um aparelho de
televisão, instalar na sua
casa e acessar conteúdos
de cultura, entretenimento e informação de altíssima qualidade. Ou seja,
está explicado o sucesso
da televisão no Brasil: a
gratuidade com um produto de grande qualidade.
E daqui para a frente?
Pensando
no
futuro,
nosso grande desafio é
fazer com que este produto continue a chegar
na casa das pessoas, sem
barreiras, sem restrições,
e sem favorecimentos
injustos. E que tenhamos,
acima de tudo, o cumprimento de princípios fundamentais que não pertencem só da Constituição Brasileira, mas de
qualquer constituição de
um país democrático,
que é o respeito às
regras, à competitividade
e, principalmente, à isonomia.
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“A TV brasileira chega aos
70 anos em um momento único”

Marcus Vinicius Vieira

Com
108
emissoras
afiliadas, a Record TV
atinge 96% do território
nacional. Presente em
mais de 150 países,
apresenta-se como a
maior rede em língua
Portuguesa no mundo
por meio da Record TV
Internacional, que está
de forma exclusiva em
países
como
Israel,
Japão,
Itália.
Nesta
entrevista, O CEO da
Record TV, Marcus Vinicius Vieira, conta os
planos e desafios da
emissora, a segunda
maior exportadora de
conteúdo nacional para
televisão.
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Como a emissora se
posiciona neste ano 70
da TV no Brasil? Quais
os desafios e oportunidades do momento?
A TV brasileira chega aos
70 anos em um momento
único. E histórico. Se até
pouco tempo ainda era
comum
ouvir
quem
decretasse o fim da televisão, a pandemia mostrou exatamente o contrário, que a TV tem uma
relevância enorme como
difusora de informação e
entretenimento.A Record
TV sempre esteve ciente
dessa importância e do
valor de nosso compromisso com o público.

Fazemos 67 anos em
setembro como a emissora com mais tempo em
atividade
no
Brasil.
Temos quase a mesma
idade da TV brasileira. E
se chegamos até aqui é
porque o público conhece nosso compromisso
em oferecer informação
verdadeira, com agilidade e ao vivo – uma marca
da emissora, além de
programas que agradam
diferentes perfis. Mesmo
nas crises mais graves
pelas
quais
o
país
passou, a Record TV
sempre
apostou
em
saídas e investiu, contrariando muitas expectativas.
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Que demandas são sentidas junto à rede de
afiliadas nestes tempos
e quais as novas necessidades locais dos parceiros?
União e sinergia são fundamentais. As emissoras
que são parceiras nos
permitem alcançar o brasileiro
em
qualquer
ponto do País, por mais
distante que ele esteja
dos grandes centros.
Uma das nossas estratégias foi valorizar a informação regional, com
amplo
aproveitamento
dos profissionais das
praças em rede nacional.
Nós somos a emissora
com maior volume de
produção regional do
Brasil. Em cada um dos
estados, em capitais, e
em
grandes
centros
urbanos
produzimos
pelo menos cinco horas
de informação regional.
Em alguns casos, essa
produção regional chega
a oito horas diárias. E
seguimos mudando e
investindo regionalmente. No final de agosto,
por exemplo, os apresentadores dos matinais
locais passaram a fazer
entradas, ao vivo, no

"Fala Brasil", que tem
transmissão nacional e
ganhou mais tempo no
ar.
Quais as novas apostas e
soluções oferecidas ao
mercado
anunciante,
envolvendo as várias
plataformas da Record?
Como se tem avançado
neste cross media para
os clientes de publicidade?
Já há algum tempo nossa
estratégia é unificada,
com o oferecimento de
planos comerciais que
integram multiplataformas.
Nessa
conexão
crescente, incentivamos
a inovação com espaço
para cocriação com as
marcas, com conteúdos
flexíveis e que possam
estar disponíveis em
vários canais, em ações
complementares, o que
permite ao anunciante
estar presente em multitelas,
acompanhando
toda a jornada do consumidor. Ele pode, por
exemplo,
assistir
ao
"Jornal
da
Record",
acompanhar o desdobramento da notícia no
portal R7, acompanhar a
Live JR nas redes sociais,

ficar ainda mais atualizado nas edições do JR
24h, disponíveis na TV e
no portal, e ainda e acessar este conteúdo on
demand no PlayPlus. É
uma entrega completa,
engajamos a audiência
da televisão e continuamos a conversa nas
redes. A Record TV é inovadora nesta estratégia
digital de trazer emojis,
memes, comentários na
tela, tudo para deixar a
TV mais interativa e próxima do público que quer
participar e dar sua opinião. As marcas já reconhecem o valor deste
engajamento. Citando "A
Fazenda", as possibilidades são muitas. Temos
muitas ativações previstas para as redes sociais,
que é onde está o público que comenta sobre
cada episódio, a torcida
que vibra e que leva o
programa a estar todos
os dias como o assunto
mais comentado do Twitter. O conceito multiplataforma entrega uma
experiência mais completa para usuários e
marcas anunciantes.

Por: Edianez Parente
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Jornalismo
em tempos
de pandemia

Mais acesso
à TV digital
O
jornalismo
profissional
em o
tempos
pandemia
tem um
Em
2020, a Anatel
autorizou
uso dode
saldo
remanescente
papel
fundamentalapara
garantir que
todos os cidadãos
para democratizar
digitalização
de retransmissoras
de TV.
possam
usufruir
dos- direitos
à liberdade
expressão,
Serão
milhões
de lares
dos menores
e mais de
distantes
munícipios
incluindo
liberdade
de imprensa
e acesso
à informação
pública.
brasileiros,
coma acesso
digital
à informação,
cultura
e entretenimento.
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A crise global da Covid-19
que assolou o mundo no início de
2020 gerou impactos incalculáveis para a humanidade. No final
de fevereiro, mais especificamente no dia 26, foi confirmado o
primeiro caso do novo coronavírus no Brasil.
Desde então, a população
precisou se adaptar a uma nova
realidade, em que o distanciamento social é essencial para
ajudar no controle da pandemia.
Com isso, muitos setores precisaram se reinventar. Um deles foi a
radiodifusão, que foi enquadrada
no rol de serviços considerados
essenciais para a população brasileira.
A demanda por informação
tem sido incalculável e os esforços para produção de conteúdo
jornalístico também. Em meio à
pandemia, a rotina de trabalho
dos profissionais de comunicação precisou ser repensada,
seguindo as recomendações das
autoridades de saúde do Brasil e
da Organização Mundial da
Saúde (OMS).
Os telejornais têm dedicado a
maior parte de suas edições para
cobertura da pandemia do novo
coronavírus. Repórteres, repórteres-cinematográficos, produtores e editores estão empenhados
em sua missão de levar informação precisa a cada cidadão brasileiro.
Com a onda crescente das
fake news, a procura por notícias
confiáveis e atuais sobre o coronavírus e a pandemia lidera a
audiência e representa aumento
no tempo médio individual de

consumo da TV em todas as regiões do Brasil. A Kantar IBOPE
Media vem estudando essas mudanças desde o início da crise
sanitária.
Na comunicação, o instituto
registrou o aumento na audiência
da TV aberta e do rádio por
conta da credibilidade de suas
informações: 92% das pessoas
afirmaram que confiam nas informações dos meios de comunicação, em pesquisa realizada em
junho.
No Brasil, o Datafolha revelou,
em levantamento realizado em 18
de março, que 61% das pessoas
confiam nas informações sobre a
crise veiculadas por emissoras de
TV, 56% nas dos jornais e 50%
nas das emissoras de rádio. O
índice de confiança em redes
sociais como WhatsApp e Facebook é bem mais baixo: 12%, de
acordo com o Datafolha.
O jornalismo profissional em
tempos de pandemia tem um
papel fundamental para garantir
que todos os cidadãos possam
usufruir dos direitos à liberdade
de expressão, incluindo a liberdade de imprensa e acesso à informação pública.
Para entender os esforços e
os desafios que as emissoras de
televisão estão fazendo para
conseguir entregar conteúdo de
credibilidade em um período tão
atípico, a Abratel conversou com
Franz Vacek, superintendente de
Jornalismo, Esportes e Digital da
RedeTV!, e Antonio Guerreiro,
vice-presidente de Jornalismo na
Record TV.
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Franz Vacek, superintendente
de Jornalismo, Esportes e Digital da RedeTV!
O
jornalismo
preza
muito pela qualidade da
entrega de imagem e
som. Mas, com a pandemia, houve uma adequação no uso desses materiais. Levar a informação
para o brasileiro se
tornou o principal foco.
Como foi esse processo
na RedeTV!?
A resposta seria uma mudança total de paradigma. O que notamos, até
antes da pandemia, eram
que determinados conteúdos que nós produzíamos e que não tinham
uma qualidade que julgávamos ideal não iam ao
ar ou passavam por um
tratamento de edição
especial, porque sempre
primamos pela qualidade
de som e imagem. Mas
na produção ordinária de
conteúdo isso nunca
tinha acontecido. Nós
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entendemos que, mais
importante do que uma
qualidade excelente de
som e imagem, a informação deveria chegar
rapidamente
para
o
nosso público. Agora,
lembrando também que,
felizmente, as ferramentas como celulares e
tablets têm uma qualidade já ‘broadcasting’. Ou
seja, nossos colaboradores e nosso público conseguem produzir material em uma qualidade
aceitável. É claro que em
relação ao enquadramento ou qualidade de
som
não
podemos
cobrar de uma pessoa
que não é profissional.
Mas acredito que o nosso
olhar foi se acostumando, bem como dos telespectadores, que reconheceram o atual momento vivido pela pandemia e compreenderam

que renunciar à qualidade de imagem e som era
necessário para levar
informação com agilidade.
Neste período de pandemia a radiodifusão
ratificou sua credibilidade. Dentro da redação,
como foi esse impacto?
O processo de fake news
que o mundo vive já vem
antes da pandemia e
talvez tenha se intensificado. Só que, diferentemente das notícias falsas
usadas com a finalidade
política, apesar de ser
algo
extremamente
grave e que precisa ser
combatido, as fake news
sobre a Covid-19 podem
matar. Então, nós entramos no desafio que é
ajudar a salvar vidas. A
informação correta, sem
alarde, checada e bem
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apurada, foi e está sendo
importantíssima, pois a
nossa curadoria precisa
ser ainda mais reforçada.
Se o jornalismo é um serviço prestado à comunidade, em meio a pandemia, esse papel se tornou
vital, pois a má informação passou a representar
risco de morte. O nosso
cuidado como jornalista
se redobrou. As pessoas,
quando acessam uma
emissora que tem jornalistas profissionais preocupados em passar credibilidade, sabem que
existe um selo por trás
daquilo que foi ao ar, o
conteúdo foi visto e
revisto anteriormente. A
gente continua fazendo
jornalismo como antes,
mas a grande diferença é
que a má informação
mata. No contexto pandêmico, nos tornamos
parte de uma coletividade, que não procura
apenas o ‘breaking news’
ou o furo jornalístico,
mas busca ter empatia
pela sociedade e passar
a informação correta.
A RedeTV! tem uma
excelente presença digital. Isso facilitou para
vocês, foi um agregador?
Eu diria para você que foi
fundamental o processo
multiplataformas por que
nós já estávamos 100%
adaptados ao digital e
nós fizemos uma reengenharia reversa do nosso
‘know how’ para adaptar
à televisão. A nossa
tábua de salvação foi

realmente o digital. Nós
somos o maior Youtube e
maior Facebook de todas
as TVs abertas e já vínhamos
adotando
uma
grade digital alternativa
ao que é veiculado na
televisão. A tecnologia
sempre esteve presente
no nosso DNA. Fomos a
primeira emissora 100%
HD e a primeira a fazer
uma transmissão 3D HD
do planeta. Não foi em
Tóquio, foi em Osasco, e
pouca gente sabe disso!
Nós sempre usamos a
tecnologia a nosso favor.
Desde antes da pandemia, há anos, já usávamos o ‘mochilink’, que
transmite conteúdo ao
vivo utilizando redes
3G/4G/wi-fi.
Como foi a questão da
convergência de mídias?
A convergência vem do
digital para a televisão.
Então se as empresas de
comunicação televisivas
quiserem continuar produzindo televisão, precisam,
urgentemente,
aprender que a linguagem mudou. Hoje em dia,
o público se modificou e
já tem o hábito de se
comunicar pela internet e
pelas redes sociais e
aceita – ainda mais essa
nova geração - muito
melhor e sem estranheza,
o olhar da televisão passando pela internet. O
confinamento fez com
que as pessoas ligassem
mais os televisores e isso,
em termos de audiência,
acabou sendo positivo. E,
sem dúvida, uma vez em

casa com a TV ligada, a
RedeTV! acabou atingindo a geração que mal
conhece a TV aberta e
que fica com o celular na
mão,
sempre
como
primeira tela. Ao se
deparar com essa televisão, viram que tem uma
linguagem muito parecida com o que elas veem
diariamente na primeira
tela que é o celular. Com
a pandemia, existe um
novo aprendizado e, por
que não dizer, uma nova
vitrine para a televisão
aberta.
O coronavírus mudou a
dinâmica do jornalismo.
Dessas
adaptações,
quais você acredita que
irão permanecer no dia a
dia de trabalho?
Primeiro, eu vi a equipe
mais unida e engajada
em ‘fazer acontecer’ e foi
sensível a esse acontecimento mundial. E as
coisas que vieram para
ficar, certamente foi o
uso com menos preconceito de ferramentas
como o Skype, por exemplo; o home office vai
continuar sendo utilizado
aqui, mesmo após a pandemia; reuniões virtuais
já se tornaram habituais
não só no jornalismo,
mas pretendemos levar
para todos os departamentos da emissora; e
vamos continuar adotando, cada vez mais, materiais produzidos pelos
telespectadores.

Revista DIFUSÃO 33

Especial | 70 anos da TV

Antonio Guerreiro, vice-presidente
de Jornalismo na Record TV
O
jornalismo
preza
muito pela qualidade da
entrega de imagem e
som. Mas, com a pandemia, houve uma adequação no uso desses materiais. Levar a informação
para o brasileiro se
tornou o principal foco.
Como foi esse processo
na Record TV?
Na verdade, a pandemia
acelerou o processo de
inovação na linguagem e
na forma de levarmos a
notícia ao ar. Da mesma
maneira que a videochamada entrou no dia a dia
das pessoas, passou a
fazer parte desse novo
normal a entrada de
repórteres no ar com
imagem feita por celular,
a realização de entrevistas de maneira remota e
o uso de vídeos de redes
sociais e cinegrafistas
amadores. Isso traz uma
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agilidade maior ao nosso
trabalho, sem dúvida.
Como tem sido a adaptação da equipe no
home office? Quais as
estratégias para manter
a sinergia da reunião de
pauta por videochamada?
Aqui na Record TV, a
saúde dos nossos colaboradores foi a preocupação central a partir do
momento em que o
Brasil teve os primeiros
casos da doença. Assim,
já em março, grande
parte da equipe entrou
no sistema de home
office. E o resultado,
dentro das circunstâncias penosas a que todos
fomos submetidos, foi
amplamente satisfatório.
As reuniões por videochamada são rotineiras,
para tratar da pauta ou

de qualquer outro assunto. A falta do contato
físico
prejudica
um
pouco o estreitamento
dos laços entre os colegas, não nego, mas o
trabalho em si não foi
prejudicado por várias
razões, inclusive pela
certeza de que isso é
necessário para mantermos o que realmente
importa, que é a vida.
A pandemia fortaleceu a
credibilidade da TV e do
rádio como fontes confiáveis de informações
sobre o coronavírus.
Quais foram as estratégias da Record TV para
atrair o público, principalmente
os
mais
jovens, para os veículos
profissionais?
O jornalismo profissional
nunca foi tão necessário.
O importante é respeitar
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as especificidades de
cada plataforma, de cada
meio de transmissão. O
lançamento da versão do
Jornal da Record exclusiva para o TikTok ilustra
bem a nossa estratégia.
O que fazemos diariamente no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram,
Whatsapp
e
demais
redes visa levar informação de qualidade, apurada e checada pelos profissionais que compõem
o jornalismo da Record
TV para o público em
geral.
A pandemia deixou o
mundo ainda mais digital. Gostaria que você
falasse um pouco da
presença
digital
da
Record TV e o sucesso
da emissora em apostar
na convergência midiática para ampliar o seu
alcance.

shows e em todas as
nossas iniciativas que
vão ao ar.
O coronavírus mudou a
dinâmica do jornalismo.
Quais adaptações você
acredita que irão permanecer no cotidiano da
redação?
Entrevistas em vídeo,
nova
qualidade
de
imagem, entre outros.
Vai ficar um legado vitorioso, um legado de mudanças
que
vinham
sendo buscadas ainda de
maneira incipiente, mas
que agora ganharam um
ritmo frenético. A forma
de contato entre quem
produz e quem consome
a notícia fica cada vez
mais rápida e fácil e o
espectador está muito
mais disposto a absorver
novas linguagens e formatos do que estava
antes desse período.

O Grupo Record investe
no digital desde a criação do Portal R7, em
2009. Hoje não há atração na emissora que seja
pensada sem ter uma
linguagem específica e
produtos exclusivos para
cada plataforma. Seja o
nosso portal, a TV, as
redes sociais, o PlayPlus
e demais ferramentas e
plataformas de distribuição. A área de transmídia
é parte integrante de
nossa produção diária,
seja no jornalismo, nas
novelas, na linha de
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Crédito: Memória Globo

Futuro da Radiodifusão em pauta
Abratel promove encontro
com o Conselho Diretor da Anatel

Em dezembro de 2020, a
Associação realizou o Encontro
Abratel & Anatel 2020. O objetivo do evento foi alinhar as pautas
do setor de radiodifusão para
2021 e celebrar as conquistas
alcançadas neste ano.
Participaram do encontro o
diretor-geral da Abratel, Samir
Nobre, o vice-presidente da
Anatel, Emmanoel Campelo, o
presidente da Abratel, Márcio
Novaes, o presidente da Anatel,
Leonardo Euler de Morais, os
conselheiros Abraão Balbino,
Carlos Baigorri e Moisés Moreira,
o presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, José Marcelo Amaral, e o
coordenador de relações governamentais e comunicação da
Abratel, João Camilo.
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Na ocasião, o presidente da
Associação, Márcio Novaes, enalteceu o trabalho realizado pelo
Conselho Diretor da Anatel ao
longo do ano, com destaque para
a recente aprovação do uso do
saldo remanescente proveniente
do processo de digitalização da
televisão aberta.
“Mesmo em um ano atípico e
cercado de crises, agravadas
pela pandemia que atingiu o
mundo, os radiodifusores têm
muito a comemorar em 2020. Em
destaque, a decisão da Anatel na
última semana, que aprovou, por
unanimidade, o projeto do setor
de radiodifusão para levar a TV
digital aos municípios mais distantes do país que ainda não
receberam a tecnologia”, ponderou.
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Futuro

Souza
em defesa
da os conseDurante
a reunião,
proposta
na
Câmara
lheiros da Anatel reforçaram a
dos Deputados
importância
do setor de rádio e
TV para o país, principalmente
pela sua característica de serviço
social essencial a toda sociedade.
“Nos colocamos à disposição dos
radiodifusores para auxiliá-los,
no que couber à Agência, visando o desenvolvimento do setor,
em benefício da nossa população. Também agradecemos e
contamos com o apoio da Abratel neste processo”, informou o
presidente da Anatel.

Ao falar do futuro da radiodifusão, o presidente da Abratel
ratificou que o setor tem uma
prioridade para 2021. “Para o
próximo ano, o tema mais aguardado pelo nosso setor envolve a
migração das chamadas TVROs
(parabólicas domésticas) para a
Banda Ku, por conta do leilão da
faixa a ser ocupada pelo 5G.
Acreditamos que, mais uma vez,
a Agência tomará uma decisão
acertada que impactará a vida de
milhões de brasileiros que têm a
TV como única fonte de informação, entretenimento e cultura”,
concluiu Novaes.
O leilão da faixa dos 3,5 GHz
deve acontecer no primeiro
semestre de 2021. A migração do
serviço de parabólicas domésticas para via satelital é a forma
mais segura de garantir que mais
de 20 milhões de lares brasileiros
continuem tendo acesso à TV
aberta.
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Leonardo Euler,
presidente da Anatel
Em 2021, o setor de rádio e televisão ganhará um espaço especial dentro da
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel). Temas como a operacionalização do projeto de uso do saldo remanescente para a ampliação da digitalização
da TV, a preservação e modernização
das TVROs e a revisão do marco legal da
radiodifusão estarão em evidência na
pauta da Agência. Conversamos com o
presidente da Anatel, Leonardo Euler de
Morais, sobre estes e outros pontos.
Confira a entrevista!

Opinião

A Anatel tem ganhado
cada vez mais protagonismo e importância.
Como o senhor enxerga
o futuro da Agência?
Eu gostaria de agradecer
a oportunidade de estar
aqui na Abratel e fazer
uma reflexão dos diversos desafios que permeiam tanto o setor de
telecomunicações, como
o setor de radiodifusão.
Acho que são muitos os
desafios relacionados à
Anatel. De fato, a Agência está a ponto de fazer
agendas e concretizá-las
que terão um impacto
significativo no ecossistema digital entre elas.
Por exemplo, o próximo
leilão de direito de outorga e de radiofrequência
muito
provavelmente
será o maior leilão da história do da Agência, e
contará com uma abordagem
voltada
para
compromissos de investimento. Eu entendo que a
Anatel tem um desafio
natural, intrínseco à própria dinâmica desses
setores que cada vez
mais se misturam em
diferentes
plataformas
digitais. Essa dinamicidade
tecnológica,
cria
desafios regulatórios e
que demandam respostas de forma dinâmica,
como,
por
exemplo,
entender melhor os elos
da cadeia de valor, de
forma a repensar as
tradicionais ferramentas
que nós temos para promover a competição.
Essa discussão não está
circunscrita à realidade

brasileira, ela é mundial.
Outros
reguladores
também têm debatido
tudo isso. Mas é importante dizer que a Anatel
tem estado na fronteira
desses debates – inclusive com protagonismo
internacional e eu creio
que isso se deve a competência
técnica
do
corpo da Agência.
Qual a sua visão sobre a
transformação da Anatel
em Anacom? E qual o
espaço que a radiodifusão teria nesta nova configuração?
Evidentemente que essa
é uma visão, primeiro, do
Poder
executivo
e,
depois, do legislador
democrático. Caso seja
essa a decisão desses
poderes, ou seja, de
transformar a Anatel em
uma agência com mais
competências, a Anatel
não se furtará de cumprir
a sua missão a ela designada. Nós temos que
pensar também, não
apenas, na internalização
de competências. Por
exemplo, se estivermos a
falar da privatização do
sistema dos Correios, ela
não pode ser considerada um fim, e sim um
meio. Então, é preciso
entender ainda como
será
o
modelo
da
Anacom, até mesmo
para saber quais são os
mecanismos e objetivos
de política pública que
serão estabelecidos para
que, posteriormente, nós
os implementemos. A
OCDE também, como é

consabido, trouxe alguns
apontamentos e recomendações e, por óbvio,
faz sentido muito do que
foi colocado ali, a meu
ver. Com esse ecossistema digital os elos da
cadeia de valor são cada
vez menos distinguíveis
e, dessa forma, há de se
pensar também em uma
regulação mais convergente.
O que o senhor considera essencial para melhorar as telecomunicações
e a radiodifusão no país?
O que nós temos feito - e
continuaremos a fazer no
ano de 2021 - é buscar
maximizar o espaço de
interseção entre os interesses público e privado.
No caso das telecomunicações, fizemos isso em
diversas iniciativas. O
primeiro Termo de Ajustamento
de
Conduta
(TAC) assinado em 2020
com a operadora TIM, no
valor de referência de
aproximadamente de R$
700 milhões, é revelador
disso. Onde, além, da sensação da conduta infrativa, que é objeto nodal e
nuclear de um TAC, nós
também exigimos compromissos de investimento adicionais. Notadamente, 350 municípios
com IDH abaixo da média
nacional, sendo 268 nas
regiões Norte e Nordeste
e 89 no norte de Minas
Gerais e nove em Goiás,
receberam
4G
como
decorrência disso. Outras
iniciativas também têm
sido feitas. Agora, no final
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lde 2020, nós também
tomamos uma importância decisão no que diz
respeito à radiodifusão,
sobretudo naquilo que
concerne nas sobras do
processo dos 700 MHz,
que impulsionou a política pública de digitalização e, além disso, com a
aprovação do projeto
apresentado pelo setor
de
radiodifusão,
nós
entendemos que isso vai
impulsionar ainda mais a
expansão. Eu acho que é
dessa forma que seguiremos caminhando. Com
um bom diálogo, nós
vamos encontrar espaços para maximizar esse
conjunto de interesses
que é legítimo. No caso
da
radiodifusão,
é
sempre bom lembrar que
muitas vezes o interesse
público tem uma relação
intrínseca com o interesse da radiodifusão, tendo
em vista a importância
do setor para levar informação, conhecimento e
entretenimento para o
Brasil.
A
radiodifusão
tem
sofrido com a alta regulação. Em contrapartida,
veículos de comunicação oriundos de plataformas e redes sociais
são pouquíssimos regulados,
estabelecendo
um ambiente de desequilíbrio regulatório. O
que poderia ser feito
para corrigir essa distorção?
Eu concordo que há uma
assimetria
regulatória
muito grande. Muitas
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vezes essa assimetria,
inclusive, extrapola o
âmbito de atuação do
regulador, porque ela
tem a ver com aspectos
tributários. Então, é preciso sim fazer uma reflexão sobre como alguns
países têm feito e,
outros, têm ido além
disso. Considerando que
alguns
atores
nesse
ecossistema digital têm
tido um protagonismo
muito grande, foram criados organismos ou reguladores especificamente
para
pensar
como
melhor regular e promover a competição. É fato,
como disse antes, que as
formas tradicionais de
regulação econômica e
de promoção de competição, de ‘enforcements’
e de leis antitruste
possam não ser suficientes para endereçar esses
desafios, como foram no
passado em casos emblemáticos. Esta não é
uma reflexão fácil, mas
hoje, a regulação desses
atores, como está no
ordenamento, extrapola
o âmbito da Agência.
É preciso pensar então
se o legislador intenciona
trazer também um conjunto
de
‘guidelines’
regulatórios para promover não só uma maior
simetria ou uma maior
‘level playing field’ nessa
competição,
como
também para garantir
que a inovação e a competição não sejam obstaculizadas por um poder
de mercado muito significativo que determina-

dos atores revelam nesse
ecossistema.
Quais as prioridades da
Agência para 2021?
Sem dúvida nenhuma,
uma das principais agendas é o próximo leilão de
direito de outorga e uso
de radiofrequências que
envolve as sobras da
faixa de 700 MHz, a faixa
de 2,3 GHz, envolve a
faixa de 3,5 GHz - com
todos os desafios associados ao sistema de
TVRO, e a banda milimétrica de 26 GHz. Será
uma oportunidade singular para fazer e promover
políticas públicas. A concepção deste edital é
uma das prioridades máximas da Agência. Por
outro lado, nós temos
também a implementação de vários projetos,
inclusive o que irá decorrer das sobras da EAD e
que será implementado
pela entidade administradora; temos também
evoluções no marco da
radiodifusão que precisam ser concretizados,
como as RTRs na Amazônia Legal; temos ainda
o segundo adjacente na
FM, assim como a banda
FM estendida nos canais
5 e 6. Enfim, temos um
conjunto muito vasto e
diversificado de desafios.
O ano de 2021 será de
desafios para garantir
que esses processos
sejam destravados de
forma que os investimentos possam ser, de fato,
sedimentados.

Encontros | Abratel & Serad

Abratel realiza encontro com a SERAD
e representantes da radiodifusão

Em outubro de 2020, a Abratel realizou, em parceria com a
Secretaria
de
Radiodifusão
(SERAD) do Ministério das
Comunicações, o Encontro Abratel & SERAD 2020.
O evento ocorreu na sede da
Associação, em Brasília, e contou
com a participação de associadas da Abratel das cinco regiões
brasileiras, do secretário de
Radiodifusão, Maximiliano Martinhão, e dos diretores Rodrigo
Gebrim, responsável pelo Departamento de Radiodifusão Comunitária e de Fiscalização, e
William Zambelli, que responde
pelo Departamento de Radiodifusão Comercial.

O encontro teve como propósito ouvir as emissoras sobre o
atual panorama da radiodifusão
no Brasil e traçar estratégias para
atender melhor o setor, um dos
objetivos da atual gestão da
SERAD. Avanços regulamentares, desburocratização, novas
tecnologias e o futuro do rádio e
da televisão foram algumas das
pautas abordadas no evento.
Max Martinhão fez um balanço das ações desenvolvidas até o
momento, como a recriação do
Ministério das Comunicações. “A
recriação do Mcom traz a oportunidade de dar foco às necessidades do setor de comunicações,
em particular da radiodifusão”,
afirmou.
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O secretário de Radiodifusão
destacou a importância da multiprogramação em tempos de
Covid-19, que “tem sido importante para auxiliar a manutenção
da educação por meio da televisão no interior do nosso país”,
avaliou.
Também falou da recente
decisão do Ministério referente à
flexibilização da A Voz do Brasil
para a transmissão de jogos de
futebol. Segundo Max, a medida
irá ajudar as rádios de todo país a
ampliar sua cobertura e audiência neste momento de pandemia
que o país atravessa.
Martinhão fez um balanço
positivo do Encontro. “Tivemos a
oportunidade de aprender sobre
as necessidades do setor e aquilo
que nós, como Governo Federal,
devemos fazer para o apoiar o
rádio e a televisão. A radiodifusão é um serviço prestado por
brasileiros, produz conteúdo
nacional, defende a nossa cultura
e chega à casa do cidadão brasileiro gratuitamente. Então, nós
precisamos, enquanto Governo
Federal, entender as demandas
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das emissoras para continuar
apoiando esse serviço que é
essencial para o país”, afirmou.
Em 2021, a SERAD tem desafios fundamentais relacionados à
integração da internet e a chegada do Ginga D nos televisores
brasileiros. A partir desta demanda, “será preciso discutir também
o futuro da regulamentação do
setor”, apontou Max. “De certeza,
2021 será um ano de grandes discussões para a radiodifusão que
cuidarão para o que a televisão,
com os seus 70 anos, e o rádio,
com mais de 90 anos de atuação,
continuem com um futuro longínquo e prestando um bom serviço ao povo brasileiro”, concluiu.
A Abratel realizará o encontro
periodicamente. “É sempre de
grande valia colocar em pauta e
dialogar sobre as necessidades e
os avanços da radiodifusão. É
uma oportunidade ímpar para as
nossas associadas estarem mais
perto do Ministério das Comunicações e contribuírem para a modernização do rádio e da televisão no país”, afirmou Márcio
Novaes, presidente da entidade.

Opinião

Fábio Faria,
ministro das
Comunicações
O ano de 2020 trouxe uma grande conquista para o setor de rádio e televisão: a
recriação do Ministério das Comunicações. Desde que assumiu a pasta, Faria
empreendeu várias ações voltadas à
desburocratização do setor e sustentabilidade das emissoras. Em várias oportunidades, tem ratificado que inúmeras
localidades contam apenas com o rádio e
a televisão como únicos meios de comunicação, reforçando a necessidade social
de se fortalecer a radiodifusão.

Opinião

No mês de junho, o presidente da República Jair Bolsonaro
anunciou o desmembramento do
Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações
e
Comunicações
(MCTIC) e a recriação do Ministério das Comunicações (MCom).
Para o comando da pasta, foi
nomeado o deputado federal
Fábio Faria (PSD/RN).
Natural de Natal (RN), Faria
tem 43 anos, é graduado em Administração de Empresas e está
em seu quarto mandato como
deputado federal. O novo Ministério das Comunicações, tem
comando sobre a Anatel e as
estatais Correios, EBC (Empresa
Brasil de Comunicação), Telebras
(Telecomunicações Brasileiras) e
incorpora a Secretaria Especial
de
Comunicação
Social
(SECOM).
Na oportunidade, o presidente da Abratel fez questão de destacar o gesto do presidente Bolsonaro em recriar o MCom e,
mais, entregá-lo ao deputado
Fábio Faria, reconhecido pela sua
capacidade de interlocução e
conhecimento da área.
Impacto Positivo
Desde que assumiu o Ministério, Faria empreendeu várias
ações voltadas à desburocratização do setor de radiodifusão e
sustentabilidade das emissoras.
Com destaque para o Decreto
10.405/20, que desburocratiza
os processos técnicos e concedeu novos prazos para instalação
de emissoras.
A publicação é fruto de um
pleito da Abratel, que solicitou a
adequação correta dos prazos
estabelecidos anteriormente no
Decreto 10.326/20. Além dos
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ajustes nos procedimentos técnicos, o Decreto trouxe inovações
em relação ao rito processual
para novas outorgas de radiodifusão.
Significa maior segurança
jurídica, tanto para o ministério
quanto para os radiodifusores,
reforçando, assim, os princípios
norteadores da Administração
Pública. Um exemplo do impacto
da medida é que as emissoras
não mais precisarão encaminhar
ao MCom seus projetos técnicos
antecipadamente para a Aprovação de Local (APL), o que trará
maior celeridade e economia
processual.
O ministro das Comunicações
ressaltou a importância desta
ação. “Inovação e mais agilidade
para o setor de radiodifusão. Em
poucas palavras, é disso que
trata este decreto assinado e
publicado pelo presidente Bolsonaro em 26/6. Com ele, possibilitamos ainda mais segurança jurídica aos processos do MCom,
entre eles, pedidos de licenciamento de estações de radiodifusão e início de serviços de outorgas. Mas, ainda melhor é permitir
novos prazos aos trabalhos, que
certamente vão impactar na qualidade de atuação do setor. E
esse é apenas o início de um projeto em prol da modernização da
radiodifusão no País”, explicou.
Fábio Faria reconhece a
importância do papel da radiodifusão no Brasil. E, em várias
oportunidades, tem ratificado
que inúmeras localidades do país
contam apenas com o rádio e a
televisão como únicos meios de
comunicação,
reforçando
a
necessidade social de se fortalecer este setor.
.

Atuação | Desoneração

Prorrogação da Desoneração
da Folha até o final de 2021
O ano de 2020 foi repleto de
desafios, mas também foi um ano
de grandes vitórias. Neste contexto, a prorrogação, até 31 de
dezembro de 2021, do programa
de desoneração da folha de
pagamentos pode se configurar
como uma das principais conquistas obtidas pelo setor da
comunicação neste ano atípico.

mais de 6,5 milhões de postos de
trabalho. Além da Comunicação
Social, entre os setores beneficiados pela medida estão aqueles intensivos em mão de obra,
como construção civil, call centers, tecnologia da informação,
calçados e indústria têxtil. No
total, 17 setores serão contemplados.

A política de desoneração da
folha de pagamentos permite
que empresas optem por contribuir para a Previdência Social
com uma percentagem que varia
de 1% a 4,5% sobre a receita
bruta em vez de recolher 20%
sobre a folha de pagamento. No
caso da radiodifusão, essa contribuição é de 1,5%.

O presidente da Abratel,
Márcio Novaes, celebrou a vitória
obtida pelo setor no Congresso
Nacional:

A prorrogação da desoneração foi elencada pela Abratel
como uma medida imprescindível para a manutenção do emprego e renda de milhões de brasileiros, bem como para a preservação do próprio setor de radiodifusão. Vale lembrar que os
setores contemplados pelo programa são os que mais empregam no País, correspondendo a

“É uma vitória histórica para a
Comunicação Social e outros 16
setores que são vitais para
garantir a recuperação econômica do país e a sobrevivência de
milhões de famílias. Principalmente, no atual contexto, de
grandes desafios agravados pela
crise sanitária e econômica
decorrente da pandemia do
coronavírus. O setor de comunicação não pode parar. E não
paramos! Nós geramos 150 mil
empregos diretos e levamos
informação gratuita e de credibilidade aos lares de milhões de
brasileiros”.
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Atuação da Abratel
Desde 2011, a Abratel atua no
Congresso Nacional para garantir
que o rádio, a TV e empresas
jornalísticas sejam beneficiadas
com o programa de desoneração.
Em março deste ano, após a
edição da MP 936/20, que permitiu a suspenção temporária do
contrato de trabalho e redução
de jornada de trabalho, a Abratel
articulou, junto ao deputado
Roberto
Alves
(Republicanos/SP), a apresentação de uma
emenda buscando a prorrogação
da desoneração da folha.
Após trabalho intenso realizado pela Abratel e por outras entidades representantes de diversos setores da economia, o relator da MP 936/20 na Câmara,
dep. Orlando Silva (PCdoB/SP),
incorporou a prorrogação da
desoneração em seu relatório.
Da mesma forma, o relator da
matéria no Senado, o senador

Vanderlan Cardoso (PP/GO)
manteve o programa de desoneração da folha até 31 de dezembro de 2020.
Mesmo com todo o trabalho
de mobilização exercido pela
Associação junto aos parlamentares e junto à equipe econômica, a prorrogação da desoneração foi vetada, em julho, pelo
presidente Jair Bolsonaro. A alegação seria o impacto financeiro,
estimado até 2021, em R$ 10,2
bilhões, segundo cálculos de técnicos da Economia.
Logo depois da publicação
do veto, a Abratel iniciou um
forte movimento pela derrubada
do veto. A Associação se reuniu
com, praticamente, todos os líderes da Câmara e do Senado para
frisar a essencialidade da prorrogação da desoneração da folha.
Após grande atuação da Abratel
e de diversas entidades, o Congresso finalmente derrubou o
veto à prorrogação da desoneração da folha em novembro.

ANPD toma forma
Com site novo no ar e com o início das indicações do corpo técnico,
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados elabora seu
regimento interno e define temas prioritários
A Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD)
começa a ganhar corpo após a
entrada em vigor da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD),
legislação que tem o objetivo de
regular a coleta, armazenamento,
tratamento e compartilhamento
de dados pessoais. Em novembro
de 2020, foi formada a primeira
diretoria da ANPD. Alguns dos
principais desafios da nova agência serão, além de mostrar à
sociedade seu papel e o impacto
Revista DIFUSÃO 46

dela para a vida do cidadão,
regulamentar a LGPD, com a execução de uma política nacional
de proteção de dados pessoais
de privacidade. A ANPD terá 36
cargos, sendo 16 em comissão
remanejada e 20 funções comissionadas do Poder Executivo. O
órgão precisa, ainda, constituir
uma ouvidoria, corregedoria,
assessoramento jurídico e o Conselho Nacional de Proteção de
Dados Pessoais e da Privacidade.

Atuação | ANPD

Criada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que
passou a vigorar em setembro de
2020, a Autoridade tem a atribuição de zelar pela proteção dos
dados pessoais, assegurar a
observância de segredos comerciais e industriais e aplicar sanções administrativas às empresas
que não cumprirem a norma. As
punições, porém, só começarão
a ser colocadas em prática no dia
1º de agosto de 2021.
Emissoras atentas à LGPD
A vigência da LGPD impactará diretamente a Radiodifusão e
o setor precisa estar atento em
relação à necessidade de adequação das emissoras às novas
medidas que serão fiscalizadas
pela ANPD.
Uma pesquisa realizada pela
ICTS Protiviti, consultoria de
gestão de riscos e compliance,
contou com a participação de
296 empresas e mostra que
mesmo após a sanção da lei, 82%
das empresas ainda se mantêm
atrasadas com as ações de adequação.
O advogado da Abratel, Cláudio Paixão, explica que as emissoras devem definir um “encarregado” pela segurança do tratamento de dados coletados. “Para
comprovar que a emissora está
de acordo com a lei, ela deverá
ajustar contratos de trabalho,
divulgar a sua política de privacidade, bem como o uso dos

dados de colaboradores e clientes e os meios para garantir a
proteção e uso das informações”,
pontuou.
A norma também estabelece
punições para o uso indevido das
informações pessoais, como o
vazamento de dados. “As rádios
e TVs têm até agosto do ano que
vem para se adequarem às novas
normas, mudando suas políticas
e termos de uso. Após esse
prazo, as sanções da LGPD entrarão em vigor”, lembrou Paixão.
Principais cuidados e mudanças
- Informações pessoais como
endereço, CPF e RG só podem
ser coletados com consentimento do indivíduo;
– Normas e práticas devem
ser padronizadas e com abrangência definida para todos os
indivíduos (brasileiros ou não)
que estejam em território nacional;
– Consentimento como base
da proteção;
– Obrigatoriedade de comunicação imediata aos afetados
em caso de vazamento de dados;
– Sanções rígidas para vazamentos não informados e compartilhamentos não autorizados.
Para
mais
informações,
acesse: https://www.gov.br/anpd/pt-br.
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Liberdade com
responsabilidade
Abratel e 26 entidades pedem apoio à Câmara ao PL 2630/20, que Institui a
Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet
Em um contexto cada vez
mais virtual, volta e meia surge o
argumento de que a internet é
um ambiente livre, onde a liberdade de expressão deve ser
garantida acima de tudo, sobrepondo outros direitos fundamentais, como o direito de acesso à
informação de qualidade. Grandes conglomerados digitais se
utilizam de tal pretexto para permanecer sem a mínima regulação.
De olho neste cenário, a Abratel e mais 26 entidades representativas do setor da comunicação
no país formaram a ‘Coalizão
Liberdade com Responsabilidade’. O conjunto de entidades elaborou um documento, que solicita apoio do Congresso Nacional
a uma série de aspectos do projeto de lei de combate às chamadas fake news (PL 2630/20).
O projeto que Institui a Lei
Brasileira de Liberdade, ResponRevista DIFUSÃO 48

sabilidade e Transparência na
Internet já foi aprovado no
Senado e agora está sob análise
da Câmara dos Deputados. A
coalizão enxergou na proposta
uma oportunidade de começar a
diminuir a assimetria regulatória
existente entre os veículos de
comunicação profissionais dos
veículos de mídia provenientes
de plataformas digitais.
A proposta da coalizão destaca a necessidade de aplicação da
legislação já existente no país e
ressalta a importância da valorização do jornalismo profissional
– o que inclui a remuneração dos
conteúdos jornalísticos digitais –
e da publicidade nacional.
A remuneração se justifica
não apenas pelo uso e monetização dos conteúdos sem a devida
contrapartida, mas pela relevância desta atividade para o combate à desinformação e para o
fortalecimento da democracia.

Atuação | PL das Fake News

O documento encaminhado
aos parlamentares do Congresso,
enfatiza a obrigatoriedade da
liberdade com responsabilidade
e transparência total das operações online, o que passa pela
simetria da aplicação de regras
às empresas que atuam como
mídia, incluindo necessariamente
as redes sociais, os aplicativos de
mensagens e os motores de
busca.

As principais sugestões propostas ao PL das 2630/20 pelas
27 entidades são:

Segundo a Coalizão, a publicidade em meios digitais deve
observar as regras de proteção à
livre concorrência, em especial as
estabelecidas na Lei 12.529/11 e
na Lei 13.709/18 (LGPD) em relação à utilização de tecnologias
de processamento e análise de
dados de usuários alcançados
por publicidade direcionada.

2) A publicidade em meios
digitais deve observar as regras
de proteção à livre concorrência,
em especial as estabelecidas na
Lei 12.529/11 (Concorrência-CADE) e na Lei 13.709/18 (LGPD) .

As
instituições
assinalam
ainda a necessidade de obrigação de transparência na distinção de conteúdo noticioso, de
conteúdo impulsionado e de
publicidade.

1) Aplicar as leis de regência
no país, sobretudo a Lei
4.680/65 (que regulamenta o
mercado publicitário) e a Lei
8.078/90 (CDC). A venda de
espaço publicitário no mercado
brasileiro tem de ser feita dentro
do Brasil, seguindo as nossas leis.

3) Obrigação de transparência na clara distinção ao consumidor entre o conteúdo noticioso, o conteúdo impulsionado e a
publicidade, inclusive político-partidária;
4) Os relatórios semestrais de
transparência devem conter os
critérios, metodologias e métricas para aferição do alcance de
conteúdo impulsionado e de
publicidade, sujeitas à auditoria
independente;
5) Corresponsabilidade civil
objetiva pelos danos decorrentes
de conteúdos impulsionados;
6) Os conteúdos jornalísticos
utilizados pelos provedores de
aplicação de internet serão
remunerados às empresas jornalísticas e profissionais do jornalismo, se por eles autorizados;
7) O projeto deve incluir os
motores de busca dentre os destinatários de suas normas, sob
pena de ineficácia e obsolescência legal.
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Migrar é a solução
definitiva

Fonte: Leandro Moraes/UOL

O processo de leilão do 5G vem
sendo acompanhado de perto
pela Abratel, pois a principal
faixa a ser ocupada pela tecnologia é a banda C, que atualmente
é utilizada pelo serviço de recepção de canais de televisão aberta
doméstica (TVRO) e pelo serviço
de distribuição profissional de
televisão.
Como amplamente divulgado e
estudado, a tecnologia de quinta
geração interferirá severamente
na recepção dos canais de televisão que ocupam a banda C. A
interferência acontece devido à
precariedade dos equipamentos
de recepção da TVRO e ao
grande número de estações
transmissoras do 5G que serão
instaladas na banda C. Quanto à
recepção profissional, os estudos
mostraram que, com investimentos adequados em técnicas de
mitigação, é possível sua convivência com o 5G.
A Abratel defende que a recepção doméstica precisa ser pre-
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servada, pois atende a 22
milhões de domicílios brasileiros,
o que representa 33% de nossos
lares. Assim, em consideração ao
relatório de testes da Anatel de
julho de 2019, a Abratel apresentou à Agência uma solução definitiva de para a interferência: a
migração da TVRO da banda C
para a Ku.
Em 2020, a Anatel participou de
novos testes de laboratório e de
campo, que analisaram a possibilidade de convivência entre a
TVRO e o 5G. Foram testados
novos protótipos de LNBfs com
filtros que poderiam eliminar, ou
filtrar, a interferência provocada
pelo 5G. Devido à situação de
pandemia e suas restrições, os
testes atrasaram e só tiveram seu
relatório de resultados apresentado pela Anatel no mês de
novembro.
Originalmente, a indústria apresentou dez protótipos de LNBfs
para testes, destes, sete foram
reprovados em testes de laboratório e dois reprovados em teste
de campo. Ao final dos testes,
apenas um, o LNBf Protótipo 6,
atendeu os requisitos pré-definidos pela Agência, no entanto,
observou-se a necessidade de
melhoria da amostra. Notou-se
que, em decorrência da proximidade entre as numerosas estações transmissoras do 5G e as
antenas parabólicas da TVRO,
existirão situações em que o protótipo não conseguirá eliminar a
situação de interferência provocado pelo 5G sobre a TVRO, o
que levará milhares de domicílios
a ficarem sem o serviço de televisão aberta por satélite ou somente receberem um número reduzido de canais.
Paralelamente às discussões da
Anatel, em agosto, a Eutelsat do
Brasil, uma das operadoras brasi-
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leiras de satélites, com o apoio
da Brasilsat, que desenvolve e
comercializa antenas para comunicação via satélite, e da Speedcast Serviços Multimídia, que
presta serviço de teleporto digital no Brasil, realizou testes com
antenas de duplo alimentador
para TVRO em banda Ku.
Os resultados mostraram que as
antenas de recepção em Ku testadas permitem apontamentos
extremamente rápidos e eficientes com tempos compatíveis
com os de uma antena receptora
de DTH, serviço de televisão por
assinatura por satélite que usa a
banda Ku. O estudo apontou,
ainda, que os custos para aquisição e instalação dessas antenas
são significativamente menores
que em banda C.
Os enlaces para recepção em Ku
se mostraram robustos, com
níveis similares aos conseguidos
pelo DTH. Para os cálculos, considerou-se os parâmetros definidos pela União Internacional de
Telecomunicações (UIT) para
chuva, degradação de sinais provenientes de satélites vizinhos,
além de modelagem realísticas
das antenas de recepção e transmissão.
Após analisar os resultados dos
testes realizados, considerando
todos os setores e objetivos
envolvidos nesse processo, a
Abratel está ainda mais segura
de que a migração da TVRO para
a banda Ku é a única solução plenamente viável tecnicamente e
economicamente, pois oferece
ao Brasil a possibilidade de preservar a recepção de televisão
aberta por satélite. Observando-se que a mudança dos equipamentos de recepção domésticos
para a banda Ku será realizada
em tempo hábil apoiando-se nas
facilidades de instalação e no

baixo custo dos equipamentos.
Adicionalmente, com a migração,
o Brasil poderá acompanhar a
distribuição de espectro para o
5G na banda C, conforme vem
acontecendo
nos
principais
países do mundo. Incontestavelmente, a demanda por espectro
surgirá e ocorrerá a ocupação
das frequências mais altas da
banda C pelo 5G. Com isso, no
futuro não haverá preocupação
para a Anatel ampliar a faixa
dedicada ao 5G para frequências
superiores à 3,7 GHz, a exemplo
do que ocorreu nos Estados
Unidos, que precisou ampliar a
faixa depois do primeiro leilão.
Se pensarmos em longo prazo,
os brasileiros terão uma televisão
aberta por satélite garantida e
um 5G desimpedido que evoluirá.
Por isso, não há dúvida de que a
migração é a única solução possível.

Wender Souza
Engenheiro Eletricista formado pela
Universidade Federal de Goiás (UFG).
Com experiência de mais de 20 anos no
setor de radiodifusão, atua com análise
regulatória, elaboração de projetos técnicos de canais e licenciamento de estações de radiodifusão. Atuou por oito anos
na extinta Superintendência de Comunicação de Massa da Anatel, e também por
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Precisamos sair do
campo do debate

Ainda que tardiamente, o Brasil
debate atualmente os riscos atrelados ao ecossistema das chamadas big techs. Seguindo o caminho de outros países, o Estado
brasileiro se inseriu nas discussões acerca das graves consequências que o universo digital e
seus
misteriosos
algoritmos
podem gerar. Uma questão já
adianto: precisamos urgentemente sair do campo do debate
para a aplicação de uma regulamentação eficaz para solucionar
o desequilíbrio no mercado de
comunicação brasileiro.
Quero aqui traçar um breve paralelo entre o que hoje separam
“mídias tradicionais” e “novas
mídias”, ainda que ambas, contudo, atuem como meios de comunicação e tenham seus modelos
de negócios voltados para a monetização a partir de anúncios
publicitários. A meu ver, a correta
separação seria entre “mídias
reguladas pelo Estado” e “mídias
não reguladas pelo Estado”, visto
que estamos falando de uma
clara assimetria regulatória, na
qual, concorrentes de um mesmo
mercado, tem diferentes condições de competição. Neste contexto, precisamos pontuar algumas questões.
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Quando falamos das “mídias
tradicionais”, que prefiro chamar
de mídias profissionais, como
rádio e televisão, o combate à
desinformação com informação
de qualidade e apuração responsável dos fatos é uma premissa
que sempre norteou a atuação
dos veículos que diariamente
atuam como um antídoto contra
as notícias falsas.
Os meios de comunicação institucionalizados possuem o compromisso com a sociedade em
levar o conhecimento que de fato
informa à população. Feito por
profissionais que checam a sua
fonte antes de divulgá-la. E se,
por algum motivo, esses meios
falharem, o Estado impõe uma
série de sanções, com previsão
constitucional e legal, de ordem
cível e penal.
Há, portanto, uma clara e evidente disparidade de armas entre
esses dois mundos que atuam no
mesmo setor. Essas plataformas,
de fato, atuam como veículos de
comunicação. Tanto o governo
brasileiro quanto entidades civis
que definem as melhores práticas na publicidade reconhecem
essas plataformas como veículos
de comunicação. Mas a elas não
chegam as responsabilizações
que o Estado impõe às “mídias
tradicionais”.
Estamos debatendo e assinalando a questão da assimetria regulatória há, pelo menos, cinco
anos. De um lado, um serviço
extremamente regulado, que traz
em sua atuação o compromisso
com a informação e com responsabilidade social e, do outro, um
serviço livre da regulamentação
do Estado.
O resultado disso é o que estamos vivendo hoje: as “mídias não
reguladas pelo Estado” não só
servindo de meio para a propa-
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gação da notícia falsa de forma
orgânica, mas também lucrando
com o impulsionamento da
desinformação, sem que sobre
ela recaia deveres e obrigações.
A cobrança popular e o olhar
atento do regulador já começaram a gerar resultados em países
da União Europeia (UE) e forçaram as plataformas a investirem
no desenvolvimento de mecanismos que protejam anunciantes e
usuários. Essa é a pedra fundamental desse movimento das
mídias digitais que iniciou um
processo de alteração dos algoritmos – até então imutáveis –
para identificar e retirar conteúdo falso ou danoso das redes.
E por falar em algoritmos, pouco
ou nada se discute sobre a transparência dos códigos utilizados
pelas plataformas digitais na execução de suas entregas de mídia.
Por não existir qualquer regulação externa, restam apenas dúvidas sobre a forma de atuação,
direcionamento e manipulação
dos dados.
Nesse sentido, para termos um
Marco Legal realmente efetivo,
são necessários mecanismos que
façam doer na parte mais sensível de qualquer empresa, o bolso,
sob o risco de termos uma lei que
será letra morta desde o seu nascedouro. Assim como regras
claras acerca da retirada de notícias falsas das plataformas e de
direito de respostas. Essa decisão não cabe às plataformas,
tampouco aos seus algoritmos.
A UE debate amplamente um
código de conduta, com a participação das plataformas e,
mesmo após dois anos, ele ainda
não se tornou eficaz por uma
questão simples: a ausência de
mecanismos de controle e
sanção.
Da mesma forma, a proposta (PL

2630/20) em discussão hoje no
Brasil pode não ser eficaz, justamente por carecer de mecanismos efetivos de sanção que de
fato levem as empresas a dar a
devida atenção e dedicação na
construção de tecnologia capaz
de combater a desinformação.
No referido projeto, temos como
sanção a aplicação de advertência e multa no valor de até 10%
do lucro gerado no Brasil. Não
vou aqui entrar no debate do
percentual definido para a multa,
mas sabemos que essas empresas movimentam o dinheiro fora
do país e que será difícil aferir
corretamente o lucro obtido com
a atuação no Brasil.
É imprescindível que pensemos,
discutamos e analisemos os melhores caminhos para que a regulação seja salutar para o mercado
de comunicação como um todo.
Entretanto, o universo dos debates e ideias não repercutem, efetivamente, na solução de problemas tão graves e emergenciais. A
discussão precisa abrir espaço
para mais ação, sob pena de
sofremos danos ainda maiores.
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