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OS TORTUOSOS CAMINHOS TRILHADOS PELO PROJETO DE LEI 29/2007 

Onde as vozes aflitas têm sua vez 
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Resumo 

Discutiu-se no Congresso Nacional os limites entre as empresas de telecomunicações e as 

tradicionais emissoras de televisão no Projeto de Lei 29 de 2007, que pretendia possibilitar 

às empresas de telecomunicação a entrada no negócio da TV a Cabo e acabou enveredando 

por assuntos diversos como a internet e a obrigatoriedade de inclusão de cotas de 

programação nacional. Objetiva-se, por meio do estudo documental de notícias e das várias 

redações que o texto do projeto de lei já assumiu, bem como da realização de entrevistas, 

analisar tal esfera publica e grupos em busca de representação. O referencial teórico 

compreende  Negroponte, Dertouzos e Flusser. 
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Introdução 

 No governo de João Goulart, em 1962, criou-se a lei Geral das Telecomunicações. 

Posteriormente, no governo FHC, com a redução das funções do Estado, visando a 

privatização, formulou-se, em 1997, a Lei Geral das Telecomunicações, que acarretou na 

criação da ANATEL - Agencia Nacional das telecomunicações. Neste contexto as redes 

emissoras de TV continuaram sendo regidas pela lei de 1962. No Brasil, discute-se os 

limites e autonomia entre as empresas de telecomunicações e as tradicionais emissoras de 

televisão.  

A tecnologia digital possui um efeito desestabilizador, que cria e destrói mercados. 

Neste contexto introduzimos nosso objeto de estudo, o Projeto de Lei 29 de 2007 de autoria 

do deputado Paulo Bornhausen (DEM-SC), hoje no Senado sob a denominação PLC 

116/2010, que pretendia possibilitar às empresas de telecomunicação a entrada no negócio 

da TV a Cabo e acabou enveredando por assuntos diversos como a internet e a 

obrigatoriedade de inclusão de cotas de programação nacional.  

O tema é bastante relevante porque se insere na atualíssima discussão sobre a 

regulamentação das mídias audiovisuais, onde passamos a incluir a internet pela sua 

capacidade de transmissão de imagens e sons. Entretanto, salienta-se que se trata de um 

projeto que a todo momento recebe novos adendos. A pesquisa, portanto, não nos oferecerá 

uma análise conclusiva sobre como esta questão legal refletirá, de fato, nas mídias. 

Objetiva-se, por meio do estudo documental de notícias e das várias redações que o texto 

do projeto de lei já assumiu, bem como da realização de entrevistas com representantes das 

diversas áreas de interesse, analisar tal esfera publica e grupos em busca de representação. 

O referencial teórico compreende principalmente Habermas e os autores que o estudam, 

seus conceitos sobre esfera e deliberação pública, e para contextualizar a dificuldade 

regulatória as teorias de Negroponte, Dertouzos e Flusser. 

 

Processos midiáticos da contemporaneidade  

Vivemos num período de rápidas e profundas transformações socioeconômicas. O 

audiovisual vem ganhando importância na vida dos cidadãos. Desde o advento da televisão, 

o televisor ocupa lugar privigiado nas casas das famílias. Ainda que a lentidão no 



 

 

desenvolvimento de algumas infraestruturas, cenário de desafio para a sociedade da 

informação, seja evidente em alguns países, surgem, com muita clareza, mudanças na 

sociedade em função da popularização do uso da Internet, viabilizada pelos avanços das 

técnicas de compressão e digitalização.  

 Se a transformação das informações mundiais em zeros e uns permite 

armazenamento infinito, facilita o transporte e o compartilhamento das mesmas, o mundo 

dos negócios analógicos, ou tradicionais, vê-se ameaçado. Tal problemática ou drama 

mercadológico, já em sua época, Dertouzos (1997) delineou, afirmando que as empresas de 

telefonia e televisão a cabo pretenderiam controlar o fluxo de informações através de cabos 

e fibras óticas que chegariam a centenas de milhões de lares e empresas ao redor do mundo, 

indo além na descrição do confronto de interesses dos players da era digital:  

As companhias de software almejam fornecer os programas de centenas de milhões de 

computadores, televisores, telefones e novos equipamentos que se comunicarão em rede. 

Fabricantes de computadores querem vender seus magníficos hardwares. Conglomerados 

de comunicação, que controlam jornais, revistas, programas de televisão, empresas 

cinematográficas e gravadoras de música querem oferecer as informações que todos estão 

procurando... Algumas companhias, líder em cada um dos grupos, acreditam que podem 

eclipsar as outras e fornecer tudo – cabos, software, hardware e programação. A corrida 

pela supremacia já começou (Dertouzos, 1997:29).  

 Numa visão mais ampla, empresas de telefonia, computação e broadcasting 

começaram a considerar seus respectivos campos de atuação como convergentes, e 

acharam, naturalmente, que poderiam expandir suas atividades. Ao mesmo tempo, cada 

uma das companhias se considera a personagem mais importante, e que precisa apenas 

fechar alguns acordos com empresas "subordinadas" para se tornar a força predominante no 

mercado da informação. "E cada uma delas tentará dominar este mercado, controlando um 

aspecto-chave do novo mundo informatizado" (Dertouzos, 1997:70). 

 Nicholas Negroponte (1995) aponta que a digitalização desestabiliza mercados e 

cita como exemplo a regulamentação da indústria do telefone, que estava baseada no 

simples principio de que todos tinham o direito de utilizá-lo, e a atual confusão entre atores: 

Mas não fica claro o que acontece num sistema de banda larga, se ele se parece mais com 

as companhias atuais de TV a cabo do que com uma rede telefônica. O Congresso anda 

nervoso com a rapidez com que os que controlam o canal (as operadoras de TV a cabo e 



 

 

telefone) se unirão aos que controlam o conteúdo (as programadoras), assim que tiverem a 

chance. E, ademais, se você controla o conteúdo e o canal, você será capaz de manter sua 

neutralidade? Para dizê-lo de outra forma: se a AT&T fundir-se à Disney, será que a nova 

companhia tornará o acesso das crianças ao Mickey Mouse mais barato do que ao 

Pernalonga? (Negroponte, 1995.p.80)  

 O que se nota é que empresas de comunicação, ou broadcasting, controlam com 

frequência os meios de distribuição, em rede centralizada, como os canais a cabo que 

chegam aos nossos lares, embora considerem que sua tarefa consista na produção de 

informações ou na sua compra no atacado, das produtoras de filmes, agências de notícias, 

para empacotar tudo e enviar em sistemas de mão única para milhões de consumidores. 

Com a TV digital, algumas emissoras começam a planejar o envio de conteúdos 

audiovisuais em sistema de mão dupla, mas com canal de retorno rudimentar. Por seu 

turno, as companhias de telecomunicações buscam controlar os serviços que oferecem e 

almejam abranger não só o fornecimento do meio, mas, fazendo uso da analogia de 

Dertouzos (1997), como uma autoestrada, prover também  veículos, postos de gasolina, 

restaurantes e cobrar o pedágio.  

 Flusser (2008) afirmava que a distinção entre telecomunicação e informática é 

surpreendente, pois partiriam de um único substrato. Ele argumenta que fotografia e 

telégrafo surgiram simultaneamente da tentativa de programar elementos pontuais, mas que 

ninguém se deu conta de que fotografias são telegrafáveis. Lembra ainda que o filme e o 

telefone, que igualmente surgiram simultaneamente e representavam a evolução da 

fotografia e do telégrafo, também foram percebidos como fenômenos separados. 

 Contextualizando, no caso específico de tecnologias de comunicação audiovisuais, 

no Brasil, as emissoras de televisão e as empresas globais de telecomunicação disputam 

direitos de mercado no PLC 116/2010 que delibera sobre as entradas das empresas de 

telecomunicação no negócio da TV a cabo e que, até o presente momento não chegou a ser 

aprovado no Senado. 

 

Lei do Cabo 

 



 

 

 A Lei nº 8.977/95
2
 conhecda como Lei do Cabo, em seu artigo 7, o inciso II não 

permitia a entrada de capital estrangeiro no controle acionário das empresas de TV a cabo. 

“pelo menos cinqüenta e um por cento do capital social, com direito a voto, pertencente a 

brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos ou a sociedade sediada no País, cujo 

controle pertença a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.”
3
 

 

PL 29/2007 

 Em fevereiro de 2007, o deputado Paulo Bornhausen,  do PFL de Santa Catarina, 

propôs o projeto de lei 29/2007
4
, que almejava permitir o acesso  das empresas de 

telecomunicações ao setor da TV a cabo, removendo a restrição causada pelo artigo 7, 

inciso II, da Lei do Cabo. A parte da proposta que mais incomodou a ABTA (Associação 

Brasileira de TV por Assinatura era a que especifica a participação de, no mínimo, 50% de 

programação nacional em qualquer dos pacotes oferecidos por empresas como Sky, NET e 

OiTV.
5
   

 O deputado propôs que "os conteúdos audiovisuais eletrônicos, os canais de 

programação e os direitos de exploração de eventos nacionais insubstituíveis que forem 

considerados relevantes no mercado de comunicação audiovisual social eletrônica de 

acesso condicionado deverão ser ofertados de forma isonômica, não discriminatória e não 

exclusiva, em uma determinada localidade, a todo aquele que manifestar interesse na sua 

comercialização".
6
 Dizendo ainda que “a definição dos conteúdos nacionais, dos canais de 

                                                             
2  CASA CIVIL. Lei n.º 8.977, de 6 de janeiro de 1995. “ Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá 
outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L8977.htm>. Acessado em 15 
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3 Texto da legislação na íntegra encontra-se em anexo, 

4   CAMARA DOS DEPUTADOS. Proposição do PL – 29/2007, de autoria do deputado Paulo 

Bornhausen – PFL/SC, em 05 de feveiro de 2007. “Dispões sobre a organização e exploração das atividades 

de comunicação social e dá outras providências”. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/sileg/prop_detalhe.asp?id=339998>. Acessado em 15 jul. 2010. 

5 Freedom na TV. Por Gianlluca Simi em 16/3/2010. Revista O Viés. Disponível em 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=581TVQ005> . Acessado em 06/08/2010. 

6  Nova proposta ao Projeto de Lei 29/2007. Por Samuel Possebon em 11/12/2007. Tela Viva News. 

Disponível em <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=463TVQ005 > 



 

 

programação e dos direitos de exploração de eventos nacionais insubstituíveis considerados 

relevantes, será realizada pelo órgão regulador do audiovisual, precedida de consulta 

pública" e que "o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional deverá se 

manifestar previamente à definição dos direitos de exploração dos eventos nacionais 

insubstituíveis considerados relevantes". Mas que a Ancine só poderia começar a classificar 

os conteúdos dois anos após a aprovação da lei.  

 

O substitutivo do deputado Paulo Lustosa 

 

 Em 28/10/2009, o deputado Paulo Henrique Lustosa apresentou um substitutivo 

com mudanças 
7 

ao projeto de lei. Além da possibilidade de entrada de empresas de 

telecomunicações, foram impostos limites à participação de empresas de telecom no 

mercado de conteúdo, cotas de programação para dar espaço a conteúdos brasileiros e 

produção independente e limites à publicidade. E outras propostas como o crescimento do 

poder de regulação da Ancine sobre o setor e o estabelecimento de regras para empresas 

produtoras e programadoras de conteúdos.  

 De acordo com matéria jornalística no portal Cultura Digital, a versão tentava 

conciliar o crescente mercado de distribuição de conteúdos por Internet e celular ao deixar 

de fora da regulação conteúdos sob demanda. Apenas canais e pacotes de programação 

eram regulados. “Nesta versão, as Garantias dos Direitos do Público sofrem retrocesso 

com a retirada da maior intervenção feita pela Comissão de Defesa do Consumidor 

(CDC) no PL 29/2007, foi retirada da proposta pelo relator na Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI).” Tratava-se de dois itens do rol de 

direitos do consumidor, que vedavam a cobrança do ponto extra de TV por assinatura e 

permitiam que o consumidor tivesse a opção de contratar apenas os canais de seu 

interesse, sem a necessidade de aquisição de um pacote pré-programado. Lustosa 

considerou meritória a iniciativa da CDC, mas ponderou que a Anatel tem a “competência 

técnica e regulatória” para lidar com essa questão. Com relação à “montagem” da 
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Disponível em  <http://www.culturadigital.br/cineclubes/?p=2231>. Acessado em 05/08/2010. 



 

 

programação pelo próprio cliente, a justificativa de Lustosa é que esse método deve ser 

viável economicamente para as empresas.  

 A regra proposta previa também que, de cada três canais de conteúdo qualificado – 

onde prevalecem conteúdos de teledramaturgia, como filmes e seriados -, ao menos um 

canal devesse ser nacional. A proposta mantinha a regra de fomento às programadoras 

brasileiras independentes (sem vínculo com qualquer outra empresa da cadeia de TV por 

assinatura), que teriam assegurado o direito de programar um terço dos canais reservados 

pela política de cotas. O relator decidiu ainda colocar uma restrição à participação das 

programadoras na organização dos canais incluídos via cotas. 

 O novo substitutivo definia que nenhuma programadora (ou empresas de seu grupo) 

poderia programar mais de um terço dos canais nacionais para efeito de cumprimento das 

cotas, e  mantinha a previsão de que a Ancine deliberaria em casos de problemas no 

cumprimento das cotas por parte das empresas. Com relação ao must carry, foi mantido, 

sem alterações, o capítulo que tratava do carregamento obrigatório de canais públicos. 

Também se manteve inalterada a regra, já pacificada em discussões anteriores, que 

ampliava o must carry para todas as modalidades de TV por assinatura – unificadas no 

Serviço de Acesso Condicionado (SAC) –, fazendo com que todos os pacotes contenham os 

canais das radiodifusoras. No caso dos canais digitais, valeria o may carry, em que as 

emissoras de televisão aberta podem negociar se o carregamento deve ser feito pelas TVs 

pagas ou não e em que condições.  

 Na proposta de Lustosa a Ancine ganha novas atribuições e o limite permitido de 

publicidade nas televisões pagas ficou de fora do novo substitutivo de PL 29/2007. O 

relator optou por dar à Ancine o poder de estabelecer a quantidade de comerciais que as 

TVs pagas poderão transmitir. Só impôs uma restrição: a de que o percentual fosse menor 

do que o limite publicitário vigente para a radiodifusão. Assim, caso o projeto seja 

aprovado com o texto apresentado, caberia à agência reguladora do audiovisual definir, em 

regulamento específico, a exploração de publicidade no futuro Serviço de Acesso 

Condicionado (SAC), que concentrará todas as modalidades de TV por assinatura. O novo 

desenho do PL 29 ampliava as atribuições da Ancine em outras áreas também. A 

fiscalização e o controle de praticamente todos os itens da nova lei ficariam a cargo da 

agência. À Anatel caberia a regulação do serviço no âmbito das telecomunicações, ou seja, 



 

 

a expedição e adaptação das autorizações para a oferta de serviço e a fiscalização de ordem 

técnica.  

 Com este enxugamento do projeto – exclusão da Internet e de vídeo on demand 

– o relator esperava delimitar mais claramente o objeto da proposta, colocando regras 

apenas para a veiculação de conteúdos audiovisuais no formato de “canais” ou 

“pacotes”. Assim, a nova lei ainda atingiria a Internet de certa forma, mas o alvo 

agora seria bem mais específico: a oferta de TV por assinatura por meio da 

plataforma IP.  

 O conceito de “canal” estabelecido no PL é importante, pois para ser 

considerado um “canal de programação” é preciso que ele tenha “horários 

predeterminados”. Com base nesse conceito, canais pay-per-view e à la carte 

continuavam sendo submetidos às regras do PL porque, apesar de ser uma oferta por 

demanda, o PPV tem perfil de canal e o pagamento não garante ao cliente a visualização do 

conteúdo a qualquer hora, uma vez que há horários predeterminados para a veiculação do 

filme, jogo ou outra programação contratada por este método.  

 

O PL 29/2007 no Senado: PLC 116/2010 

 

 Embora se acreditasse que o projeto não fosse deliberado ainda neste ano de 2010, e 

apesar de se ver ameaçado de voltar à estaca zero por causa das 22 emendas que recebeu na 

Comissão de Constituição e Justiça e do recurso apresentado pelo deputado Regis de 

Oliveira (PSC-SP) em maio, ele finalmente teve aprovação simbólica em 16/6/2010, 

seguindo para o Senado.  

 Nesse meio tempo, contudo, o Conselho Diretor da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), em sua 564.ª reunião, realizada em 20 de maio, suspendeu a 

eficácia, em caráter cautelar, do planejamento de implantação dos serviços de TV a cabo 

aprovado pelo Ministério das Comunicações em 1997 – antes, portanto, da instalação da 

Anatel. Em nota, a agência alega que a decisão foi motivada pela identificação da 

existência de barreiras à entrada de empresas no mercado de TV por assinatura, decorrentes 

de restrições regulatórias que alcançam todo o mercado nacional. E que esse planejamento 

restringe o número de outorgas que podem ser expedidas em cerca de 900 municípios e 



 

 

impede a prestação do serviço de TV a cabo nos demais municípios brasileiros. Suspensa a 

limitação, o Conselho Diretor determinou ainda a retomada do processamento dos mais de 

mil pedidos de outorga de TV a cabo em tramitação na Anatel, bem como de eventuais 

novos pedidos que forem protocolados. Na análise desses pedidos, consta da nota, deverão 

ser considerados a inexigibilidade de licitação decorrente da inexistência de qualquer 

limitação ao número de prestadores interessados e o preço equivalente ao custo 

administrativo de expedição da outorga, nos moldes adotados nas autorizações de Serviço 

Telefônico Fixo Comutado (STFC) e de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).
8
   

 Para obter o respaldo jurídico da medida a expedição das novas outorgas só deverá 

ocorrer após a aprovação final do novo planejamento do setor de TV por assinatura, que já 

está sendo apreciado pelo próprio Conselho Diretor. A agência reguladora esclareceu 

também que a decisão está alinhada com a política pública do governo federal estabelecida 

nas diretrizes do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) e com as metas aprovadas desde 

2008 pela autarquia. Para o órgão, a decisão foi adotada com o objetivo de expandir as 

infraestruturas de telecomunicações e ampliar a concorrência e oferta de serviços de 

conexões em banda larga.  

 Um dos elementos centrais que existem no PLC 116/2010 (antigo PL 29/2007) é um 

dispositivo que prevê que empresas de radiodifusão e produtoras de conteúdo não 

controlem outorgas de TV paga e, de maneira análoga, empresas de telecomunicações não 

poderão controlar a produção de conteúdos. Ou seja, a nova lei da TV paga forçará 

radiodifusores a se desfazerem de outorgas de cabo.
9
 Haveria um problema pois muitos 

grupos de comunicação, incluindo radiodifusores, são operadores de TV por assinatura. De 

acordo com o portal Pay TV, o exemplo mais flagrante é o da própria Globo, controladora 

da NET e uma das grandes defensoras da separação de mercados entre produtores de 

conteúdo e empresas de telecomunicações. Nesse caso, já se sabe que quando a legislação 

permitir, a Embratel imediatamente assume o controle da operadora.  

                                                             
8   <ttp://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do#>. Acessado em 15/8/2010. 

9  Nova lei da TV paga forçará radiodifusores a se desfazerem de outorgas de cabo 

       Por Pay TV em 13/7/2010. Disponível em 

<http://www.abta2010.com.br/page/noticiasDetalhes.asp?cod=137 >. Acessado em 05/8/2010. 



 

 

 No momento existe uma movimentação para acelerar a tramitação da proposta no 

Senado do PLC 116/2010 (antigo PL 29/2007) de forma conjunta em todas as cinco 

comissões desta Casa Legislativa que foram designadas para analisar a matéria. A pesquisa 

finda a análise legislativa com a repercussão da audiência pública realizada na Comissão de 

Ciência, Tecnologia, Comunicação e Inovação do Senado no dia 4/8/2010. 

 

Considerações finais 

 

Elaboram-se novas leis com propósito de proteção de direitos autorais valiosos. 

Contudo, na contrapartida de tais disputas está a emergência de uma nova cultura, numa 

sociedade organizada em redes, que vem se apropriando das novas tecnologias, lançando 

novas formas de trabalho cooperativo e estratégias.  

 Renato Cruz (2008) comenta que Sérgio Motta, quando ocupou o Ministério das 

Comunicações, no período de 1995 a 1998,  elaborou e não chegou a ser apresentado 

mesmo após sua morte, em 1998, um projeto de Lei de Comunicação Eletrônica de Massa 

prevendo que a regulação da radiodifusão seria transferida para a Agencia Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), que seria transformada em Agência Nacional de 

Comunicações (Anacom). A lei também proibiria que uma empresa controlasse uma 

emissora de TV aberta e uma operação de TV a cabo na mesma localidade, havendo 

também, limitações nacionais em relação ao atendimento (30 % das residências para 

emissoras de TV aberta ou operações de TV a cabo controladas por um mesmo grupo).  

 Os limites à concentração da propriedade visam a garantir a diversidade de fontes 

de informação. Existia no projeto a preocupação de que não prevalecesse uma visão única 

sobre os fatos, para levar as pessoas à analise do noticiário. Para elaborar sua proposta, a 

equipe de Motta analisou as leis dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, da 

Venezuela, do Reino Unido, da França, da Alemanha, da Itália e da Áustria. Além das 

restrições à propriedade, o projeto dispunha de dispositivos para garantir a pluralidade, 

como os limites à  audiência, nos moldes do Reino Unido e da França. No Reino Unido, 

uma rede de TV pode ter até 15% da audiência , ao mesmo tempo que jornais com 20% dos 

leitores do país não podem ter rádio ou TV. Na França o limite de audiência nacional para 

TV é de 49%. Outra possibilidade consistiria na separação da operação da rede da produção 



 

 

de conteúdo, solução adotada em países europeus para a TV digital. Na Itália, as 

concessões são oferecidas separadamente: de rede de TV e produção de conteúdo. 

Companhias com as duas licenças podem veicular até 20% de programas próprios.    

O substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados é fruto de um exaustivo 

processo de negociação e deliberação envolvendo os atores de grande importância no 

cenário econômico e político brasileiro – radiodifusores, operadoras de telecomunicações, 

programadoras e produtoras de conteúdo e órgãos governamentais diversos, entre outros. 

Sendo assim, o grande mérito do projeto aprovado pela Câmara é que ele representa não a 

materialização dos interesses de um grupo econômico específico, mas a conjugação dos 

interesses prioritários de praticamente todos os atores envolvidos na discussão.  

 Na versão levada ao Senado, aparentemente houve uma acomodação dos interesses, 

dado a Anatel retomar a liberação de outorgas de TV a cabo, a preços módicos. Com o 

temor, do setor de radiodifusão e TV por assinatura, de que empresas possam se beneficiar, 

não sendo contempladas pela nova lei, enquanto em sua fase de transição, estabeleceu-se o 

consenso geral de que a nova lei seja aprovada logo.  

 Aparentemente, a proposta inicial do projeto de lei limitava-se a rever a questão de 

restrição da entrada das empresas de telecomunicações no setor de TV a cabo. Porém a 

discussão acabou abrangendo muitos outros pontos que não constavam da proposta inicial. 

Tal fato pode ser atribuído à oportunidade encontrada por atores de grande peso político 

para condicionarem a entrada das concessionárias no mercado de TV a cabo ao 

atendimento de alguns de seus interesses prioritários.  

 O que a pesquisa constata é que ambos os setores, radiodifusão e telecomunicações, 

foram obrigados a ceder e, com a aprovação do projeto, as operadoras de telecomunicações 

sofrerão fortes restrições à participação no mercado de produção e programação, podendo 

participar livremente das atividades de distribuição. Os grupos de radiodifusão, por sua vez, 

serão obrigadas a ceder espaço no mercado de conteúdo a produtores e programadores 

independentes. Destaca-se a importância da política de cotas de conteúdo e de que, mesmo 

que com participação minoritária, pela primeira vez é criado espaço obrigatório para a 

produção de conteúdo independente, o que não só desconcentra o mercado de produção 

audiovisual, como abre espaço para a manifestação cultural de grupos minoritários, da 

produção regional, etc., democratizando a produção cultural e sua diversidade. 



 

 

O problema regulatório vivido no Brasil repetiu-se em países desenvolvidos.  

Pesquisadores  estudam  as  perspectivas  da  política  de  telecomunicações, tentando 

detectar padrões de desvio do deslocamento regulatório que têm sido evidente nos últimos 

anos
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.    
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