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Resumo 

 
O presente trabalho aborda o posicionamento da indústria televisiva privada no mercado 
nacional e internacional e como esta ação poderá se refletir na TV pública brasileira. 
Analisa o modelo de negócios da TV aberta comercial e sua dificuldade em atender as 
demandas governamentais de interatividade e inclusão social. Apresenta como estudo de 
caso a TV Unesp de Bauru. Emissora aberta, vinculada à universidade e comprometida com 
interesses públicos da cidade.  
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Introdução 

 

Em meio à migração do sistema analógico para o digital no Brasil, a indústria 

televisiva mundial está se posicionando estrategicamente na tentativa de se adaptar às novas 

demandas do mercado audiovisual mundial. Entretanto, esse posicionamento está colocando 

em lados opostos as emissoras públicas e comerciais brasileiras. O distanciamento que já 

existe entre as duas modalidades de televisão tende a se intensificar com a implantação da 

TV digital terrestre e a perspectiva das emissoras comerciais brasileiras em seguir o padrão 

internacional de produção e consumo de produtos audiovisuais.  

A fragmentação da audiência e as novas formas de distribuição de conteúdo e os 

games estão obrigando a indústria televisiva a encontrar um novo modelo de negócios que 

possibilite a sobrevivência das emissoras durante a migração digital. Focando no caso 

 
1 Trabalho apresentado no GT Televisão e Vídeo, no XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Francisco Machado Filho. Professor do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação da Unesp Bauru. Doutor em Comunicação pela Metodista (2011).  
3 Mayra Fernanda Ferreira. Professora Substituta do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação da Unesp Bauru (2011-2012). Mestre em Comunicação pela Unesp (2009).  



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2

brasileiro, diferente do que vem sendo afirmado por muitos, a fragmentação da audiência e 

a queda no número de aparelhos ligados, até agora, não aparentaram ser os maiores 

problemas enfrentados pelas emissoras brasileiras. Apesar de esses fatores estarem 

realmente ocorrendo, as emissoras de TV aberta do país apresentaram um faturamento 18% 

maior em 2011 do que no ano anterior. A TV aberta possui no Brasil 62,9% dos 

investimentos em publicidade.  

Entretanto, a partir do posicionamento da indústria de conteúdo americana, um novo 

desafio ao modelo de negócios das emissoras nacionais pode estar se formando no 

horizonte: o conteúdo. Pode parecer ironia, mas pelo contrário, a questão do conteúdo 

passou a ter relevância mundial, pois está sendo utilizado como peça fundamental para a 

sobrevivência das emissoras de televisão. 

Nesse contexto, a TV pública, principalmente no Brasil, caminha em direção 

contrária ao posicionamento das emissoras comerciais. Incentiva e investe em interatividade 

como meio de aumentar a inclusão digital por meio de serviços do governo na TV aberta, 

está montando uma rede baseada na figura do operador único de televisão digital, com 

vistas à redução de custos no processo de digitalização da transmissão do sinal e aumento 

da abrangência dos canais, permite maior regionalização da programação dos que as 

emissoras privadas e estimula a produção independente. São dois caminhos opostos que 

distanciarão ainda mais os objetivos e modelos de negócios de cada uma das duas 

modalidades de televisão nos países. 

 

O modelo de negócios da TV comercial brasileira 

 

A TV aberta no Brasil, por determinação da Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, em 

seu artigo 6º, deve ser ofertada de forma direta e livremente para o público. Com isso, cria-

se a necessidade de um modelo de negócios que possibilite às emissoras se manterem 

economicamente viáveis. Assim o uso da propaganda entre os intervalos da programação 

veio se consolidando como modelo de negócios. Isso primeiro se deu no rádio e, 

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

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

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

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

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

porém em menor grau, já que essas duas modalidades de TV contam com o pagamento de 

mensalidades por parte dos assinantes. Portanto, o negócio dessas empresas, na verdade, é a 

comercialização do espaço entre os programas para a exibição dos anúncios publicitários 

das diversas marcas, nacionais e estrangeiras, e não a produção de programas noticiosos, 

educativos ou de entretenimento. Esses programas são utilizados para atrair a audiência e 

expô-la às mensagens publicitárias. É bem verdade que existem outras formas de renda, 

como venda de programas para outros países, mas, basicamente, a viabilidade econômica de 

uma emissora de TV aberta e gratuita vem da publicidade e propaganda. Porém, “com a 

Web, um meio em que a mídia não tem posição privilegiada, esse modelo já não sustenta 

mais nada” (ANDERSON, 2009, p. 139).  

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

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

pois, quanto menor a audiência, menor o investimento em publicidade na televisão por parte 

dos anunciantes. Estes, por sua vez, seguirão a audiência aonde ela for maior ou aonde a 

relação custo/benefício for mais eficaz. Entretanto, alguns executivos das principais 

emissoras do país acreditam que a televisão ainda irá manter boa parte dessa audiência por 

um longo período. Octávio Florisbal, diretor da TV Globo, afirmou, em entrevista ao jornal 

O Estado de S. Paulo, que “a tevê aberta é - e vai continuar sendo por muitos anos - o 

principal meio de comunicação não só no Brasil, mas em muitos países.” (RIBEIRO, 

2010).4 Mesmo que isso seja verdade, com a queda nos números de audiência, o preço dos 

espaços comerciais certamente será ajustado à nova realidade, ou seja, um número menor 

de espectadores diante da programação televisiva gera um espaço de veiculação de 

comerciais com um valor comercial menor. Assim, o preço cobrado pelas emissoras para 

veiculação do comercial de trinta segundos poderá cair e colocar em cheque o modelo de 

negócios das emissoras, pois toda sua estrutura de produção e distribuição foi formada para 

 
4Informação disponível em http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100906/not_imp605803,0.php. 
Acesso em 5 de dez. de 2010. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4

                                                

atender à demanda de massa nascida na Era Industrial, que se baseava - e ainda se baseia - 

no número de espectadores sintonizados no programa ou canal.  

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

interconectada, na qual a segmentação e a personalização são uma busca constante, o 

principal meio de sustentação econômica das emissoras de televisão aberta vem sendo 

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

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

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

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

(MARCONDES FILHO, 1988, p. 18). Marcondes Filho ainda ressalta que, por trás desse 

valor comercial, existe um investimento, um preço, uma tabela e, principalmente, um lucro. 

Esse modelo acabou por definir muitas estratégias na concepção e comercialização dos 

produtos veiculados pelas emissoras de televisão, levando-as a se tornarem generalistas e 

sempre buscarem uma audiência de massa. Isso transformou a TV no maior veículo de 

divulgação de informação e entretenimento no mundo, por criar gêneros e formatos que 

atraíssem essa audiência. E, durante algum tempo, as emissoras de TV aberta obtiveram 

êxito nessa jornada.  

Em 1931 o governo brasileiro baixou o primeiro decreto exclusivamente para 

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

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

o modelo Trusteeship5 norte-americano. Almeida (2006) aponta a estruturação e 

proximidade do modelo brasileiro com o padrão americano. Através do Radio Act de 1927, 

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

(Federal Radio Commission), que tinha poderes para não só regulamentar o sistema de 

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

básicos da radiodifusão tanto nos EUA quanto aqui no Brasil foi reafirmado pela FRC, 

como relata Almeida (2006, p. 13). 

 

A FRC reafirmou o princípio de que o espectro eletromagnético é um bem 
público e ilimitado e que os radiodifusores são meros usuários desse bem 
quando emissoras devidamente licenciadas pelo governo. Conhecido 
como Trusteeship Model, esse princípio, introduzido pelo Radio Act de 

 
5O modelo trusteeship das emissoras de televisão se caracteriza pela utilização de um bem público, no caso o 
espectro eletromagnético, por empresas privadas, mas sob a tutela do poder concessionário, no caso brasileiro, 
o Congresso Nacional. 
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1927, vem sendo a base filosófica para a regulamentação da radiodifusão 
há mais de 60 anos (ALMEIDA, 2006, p. 13).  
 

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

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

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

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

República era quem concedia as outorgas para as emissoras de rádio e televisão.  Em 1931 

o governo brasileiro baixou o primeiro decreto exclusivamente para controlar o sistema de 

radiodifusão (ALMEIDA, 2006). O decreto 20.047 dava competência única para o 

Executivo Federal na outorga e no controle do espectro e adotava o modelo Trusteeship 

norte-americano. Mas com algumas diferenças significativas.  

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

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

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

televisão é regulamentado. Visava a um maior equilíbrio entres as emissoras concorrentes, 

limitando o poder dos conglomerados de comunicação e a formação de oligopólios ou 

cartéis de empresas de radiodifusão (SQUIRRA, 1995, p. 52). Infelizmente, esse princípio 

não foi seguido no Brasil. Enquanto nos EUA uma agência controlava a comunicação e 

regulava o nascimento das redes de televisão, no Brasil, a concessão para radiodifusão cabia 

exclusivamente ao Presidente da República, que em sua maioria, era destinada a 

empresários e amigos próximos. Durante a ditadura militar essa prática continuou e as 

concessões eram destinadas a empresários ou políticos que apoiavam o regime (MATTOS, 

2002).  Somente a partir da Constituição de 19886 o Congresso Nacional passou a deliberar 

sobre as concessões para utilização do espectro.  

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

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

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

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

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

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

 
6Até a Assembleia Constituinte de 1988 no Brasil, era o Presidente da República quem decidia 
exclusivamente pela outorga, renovações ou não das concessões de Rádio e TV. a partir da nova Constituição 
a não renovação da concessão ou permissão depende de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso 
Nacional. 
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Algumas razões levaram os EUA a adotar o princípio de fixar em três o 
número de redes: as limitações à disponibilidade de programas, de 
anunciantes, de horas disponíveis nas afiliadas e, ainda, no número de 
canais possíveis nas áreas urbanas (SQUIRRA, 1995, p. 29). 
 

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

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

para retransmissão da programação no horário nobre, regulamentou a utilização dessa faixa 

de programação para a veiculação de programas produzidos exclusivamente pelas centrais 

de rede, como aponta Squirra (1995). Nos cinquenta maiores mercados publicitários, 

durante as quatro horas do horário nobre, as cabeças-de-rede não poderiam utilizar mais do 

que três horas. “É a chamada Regra de Acesso ao Horário Nobre (PTAR – Prime Time 

Access Rule)” (SQUIRRA, 1995, p. 61). Com isso, a agência pretendia incentivar a 

produção local das emissoras regionais.  

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

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

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

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

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

a isso, a utilização da televisão durante o governo militar como meio de integralização do 

país, tema que será tratado à frente, fazendo com que a TV aberta americana se 

desenvolvesse em um ambiente mais favorável à concorrência entre as empresas, enquanto 

a TV aberta no Brasil crescia sob o aval de um governo não eleito pelo povo e que utilizava 

a radiodifusão como meio de propagandear o regime militar.  

 

A TV pública no Brasil 

 

 A história da TV pública no Brasil, sempre foi marcada por aspectos que a 

distanciavam de uma grande audiência. Questões políticas, técnicas e objetivos mal 

formulados imprimiram nas emissoras públicas a imagem de uma televisão de baixa 

qualidade, com ingerência de políticos e um papel social muito aquém daquilo que um dia 

se propôs a fazer, ou seja, ser um veículo em conformidade com os interesses públicos e 

livre da influência do mercado publicitário. Com a implantação da TV digital a TV pública 

tem a oportunidade de alcançar um lugar de destaque dentro do cenário audiovisual 
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brasileiro, seja pelo incremento da qualidade da imagem transmitida, ou pela disposição do 

governo em utilizá-la como instrumento de inclusão digital.  

 
As TVs públicas no Brasil configuram um campo complexo e instigante. 
Apesar de ter em comum uma “aura pública”, são canais com 
características bem distintas, processos próprios de construção e 
consolidação. Apresentam origens, práticas e objetivos distintos. São 
produzidas em condições políticas, administrativas e técnicas próprias, 
além de sofrerem diferentes regulamentações (TORRES, 2009, p. 27). 
 

 A partir da constituinte de 1988, a TV pública expande seus sinais e área de 

cobertura, e passa a ser tratada como forma de educação alternativa à hegemonia das 

emissoras comerciais. Entretanto, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995/2003), as concessões de emissoras de públicas de TV foram distribuídas e utilizadas 

como capital político. “Cardoso autorizou 357 concessões de TVs educativas sem licitação, 

parte considerável durante o período em que Pimenta da Veiga (PSDB-MG) ocupou o 

Ministério das Comunicações” (TORRES, 2009, p. 31). 

 No período final do governo Lula (2003/2011), foi lançada a TV Brasil, parte 

integrante do sistema EBC – Empresa Brasil de Comunicação - de comunicação estatal. A 

criação da TV Brasil gerou críticas de vários setores da sociedade civil, principalmente do 

setor da radiodifusão comercial que afirmava ser um desperdício de investimento público, 

visto que a indústria televisiva comercial no Brasil já cumpria o papel de incentivo à cultura 

e à informação.  

 Em 1995, a Lei do Cabo (8.977/1995) obrigou as operadoras de TV por cabos a 

incluírem em seus pacotes básicos canais de acesso público. Um pequeno avanço, mas 

devido à pouca penetração do serviço àquela época, os serviços públicos de comunicação 

televisiva ainda estavam, e estão até hoje, muitos defasados em termos de qualidade técnica 

e artísticas comparado com as emissoras comercias brasileiras.  

 Com a implantação da TV Digital em 2007, a TV pública passa a ter uma 

oportunidade de ampliar seus serviços e aumentar sua fatia no bolo da audiência brasileira. 

Prognósticos podem ser aferidos tendo em vista as políticas de comunicação que estão 

sendo estabelecidas para os próximos anos em meio à transição tecnológica para o sistema 

de televisão digital brasileiro. Um exemplo importante desse momento é a decisão do 

governo federal em expandir a rede de TV pública por meio de um operador único. Essa 

iniciativa permitirá a digitalização dos canais comunitários, legislativos, judiciários e 

educativos a custos compartilhados em todas as capitais e em cidade com população acima 
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de 100 mil habitantes. Com isso, a TV pública brasileira poderá investir no uso da 

interatividade em larga escala e fomentar a inclusão social, temas que nortearam toda a 

política de escolha do padrão brasileiro de TVD, mas que ainda encontra vários obstáculos 

para serem aplicados pelas emissoras comerciais. 

Nesse contexto é que surge a oportunidade para a TV pública brasileira 

desempenhar um papel que até hoje não conseguiu fazer de forma abrangente: ser uma 

importante ferramenta de educação a distância, inclusão social e digital e, ainda, estar à 

frente das emissoras locais na cobertura de eventos ao vivo e fatos que mobilizem a nação 

aplicando ferramentas de interatividade. Isto será possível, pois o modelo de negócios das 

emissoras privadas (dependência dos anúncios publicitários) ainda limita a utilização da 

interatividade em alta escala.  

Porém, o mercado internacional de audiovisual está se posicionando, frente à 

migração para o sistema digital de transmissão, de uma forma que poderá refletir na 

indústria do audiovisual no Brasil, colocando novamente a TV comercial e a TV pública em 

caminhos opostos.  

 

A estratégia americana  

 

 A TV aberta dos EUA, que já fora considerada a maior do mundo, atualmente está 

sendo ameaçada pelas tecnologias sem fio, além da antiga concorrência com a TV por 

cabos e a internet. Hoje, apenas 10% dos americanos assistem à TV convencional. São 

aqueles que não possuem condições econômicas para adquirirem pacotes de dados na 

internet ou de TV paga. Consequentemente, as emissoras não atraem a atenção de grandes 

anunciantes. Para piorar a situação, as empresas de telecomunicações estão pressionando o 

governo americano para obrigar as emissoras a devolver as faixas de frequência de 

transmissão do sinal de TV para utilizá-las nos serviços de internet móvel, pondo fim a era 

da TV broadcast americana.  

A partir do final da década de 70 e início da década de 80, a TV broadcasting teve 

uma audiência menor do que a emissoras pagas, e a queda não parou mais. Com o início do 

deslocamento do ganho de capital da produção de produtos manufaturados para a bolsa de 

valores em Wall Street, milhares de americanos e imigrantes perderam seus empregos e 

capacidade de compra. O valor do anúncio publicitário caiu e também caíram os 

investimentos nas emissoras. Soma-se a isso o desenvolvimento de tecnologias que 
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permitem acessar conteúdo de entretenimento e informação que anteriormente eram 

privilégios das redes de TV e rádio. A saída encontrada pelas emissoras foi a realização de 

uma série de fusões e aquisições a partir dos anos 90, principalmente fusões com os grandes 

estúdios de cinema. Mas, nem isso está assegurando uma vida tranquila para os 

radiodifusores americanos. As produções realizadas pelas cabeças de rede, sem o aporte dos 

grandes estúdios, são quase que, em sua totalidade, direcionadas ao jornalismo. Programas 

informacionais e de jogos dominam boa parte da programação diária. Em 2009, o sinal 

analógico de transmissão de TV foi retirado, consolidando a TV Digital nos EUA.  

Atualmente para enfrentar a concorrência com os dispositivos online e a pressão das 

empresas de telecomunicações, a indústria televisiva americana está investindo na 

experiência do telespectador com o meio, primordialmente pela alta qualidade da imagem. 

Ben Keen, analista chefe e diretor sênior da Screen Digest, afirmou, no encontro anual da 

NAB – National Association of Broadcasters - em 2012, que para que a televisão broadcast 

tenha qualquer relevância em um mercado dinâmico e em transformação é preciso que a TV 

esteja à frente na migração tecnológica e que uma chave desse processo é aumentar a 

experiência do espectador com o aparelho por meio de imagens com qualidade cada vez 

melhor, além de entregar esse conteúdo em dispositivos móveis e em qualquer lugar onde a 

audiência quiser.   

O recado dos radiodifusores, pelo menos nos EUA, parece ser: produzam conteúdo 

que nós distribuímos, mas produzam com qualidade e com baixo custo. Em um setor que 

vem perdendo investimentos publicitários para outras mídias, produzir com baixo custo é 

uma questão de sobrevivência. Enquanto no Brasil ainda estamos resolvendo nossos 

problemas com a TV em HD os fornecedores de equipamentos para produção de conteúdo 

nos apresentam as novidades em equipamentos 4K, que não se trata apenas de um novo 

formato, mas sim um sistema de produção que irá impactar todo o setor audiovisual, 

principalmente no Brasil, onde as emissoras de TV produzem quase que a totalidade de seus 

conteúdos, pois é exatamente neste ponto que o modelo brasileiro de televisão entra em rota 

de colisão com o caminho traçado pelos radiodifusores internacionais. 

Nos EUA, as emissoras de televisão produzem apenas conteúdo jornalístico. Todo o 

conteúdo de entretenimento é produzido por produtoras independentes ou produtoras 

ligadas à indústria cinematográfica. Com a nova tecnologia 4K, os custos de produção 

deverão cair significativamente, pois as novas câmeras permitem captura de cenas de alta 

qualidade com iluminação ambiente, além de custos menores na pós-produção. Na outra 
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ponta, o conteúdo jornalístico também vem tendo seu custo de produção diminuído. Não 

por acaso, grandes estandes apresentaram equipamentos que permitem a criação de cenários 

virtuais e a captação de imagem externas com câmeras compactas. Menos gastos com 

infraestrutura de produção significa economia em equipamentos de iluminação e no gasto 

com a conta de energia, além da carpintaria, adereços e, por fim, redução no número de 

funcionários. No final da linha, empresas especializadas na distribuição dos sinais 

apresentaram conversores que poderão irradiar o sinal para aparelhos de TV e dispositivos 

móveis e, ainda, em sistemas broadband TV. 

Contudo, esse posicionamento estratégico da indústria americana pode não ser o 

adequado para o Brasil. Nele não há interatividade, as emissoras brasileiras produzem tanto 

conteúdo de entretenimento quanto jornalístico, há pouca programação regional e a 

produção independente ainda é incipiente. Além disso, com a popularização do acesso à 

internet via banda larga e da TV paga, uma tendência é que a TV aberta se concentre em 

nichos de audiência e perca um pouco de sua programação generalista. 

Dessa forma, uma decisão estratégica que deverá ser tomada: investir em novos 

equipamentos, tão próximos dos investimentos feitos na migração para HD ou abrir as 

portas para a produção independente? A estrutura em rede e as centrais de produção que, 

durante os mais de 60 anos da TV brasileira, foram pilares de seu sucesso podem agora 

estar se tornando obsoleta ou demasiadamente grande e cara para permitir que a qualidade 

da programação continue satisfatória, mesmo apesar do alto faturamento com a publicidade. 

No caminho oposto, segue a TV pública e sua disposição em se tornar um veículo 

importante na inclusão digital por meio da interatividade, e abordar os assuntos públicos de 

forma generalista, ocupando o espaço deixado pela TV comercial. Como exemplo dessa 

tendência a TV Unesp, emissora universitária, ligada à unidade de Comunicação Social da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (Unesp), em Bauru/SP, busca atender a 

essa nova demanda da radiodifusão brasileira, dentro do contexto citado acima. 

 

A TV Unesp: em prol do jornalismo público  

 

 Enquanto uma emissora televisiva pública, cultural e educativa, a TV Unesp iniciou 

suas transmissões em 04 de novembro de 2011 a fim de ser uma TV universitária com foco 

na prestação de serviço à comunidade de Bauru e da Unesp, além de estar antenada às 

tecnologias digitais, visando à interação via TV e internet com seu público. Tendo como 
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meta ser uma das pioneiras no desenvolvimento de tecnologias interativas em sua 

programação, a preocupação da direção e dos funcionários (além de alunos da Universidade 

que colaboram na produção dos programas) da emissora perpassa a produção e a veiculação 

de conteúdos culturais e informativos que são veiculados em parceria com o Canal Futura.   

 Trabalhando em conjunto, os departamentos de produção e de jornalismo têm como 

preceitos os valores do que é público: democracia, cidadania e liberdade (TV CULTURA, 

2004), visando à formação crítica dos telespectadores. Como é uma emissora transmitida 

em sinal aberto, via UHF, para a cidade de Bauru (além de estar presente no sinal a cabo do 

até então Canal Futura da operadora Net no município) com transmissão simultânea de seus 

programas via internet7, a potencialidade cidadã da TV Unesp se comporta como uma 

oportunidade de se dirigir aos cidadãos sem qualquer vínculo comercial e político em 

diferentes plataformas que aliam estética e conteúdos com propostas diferenciadas.  

 Devido à qualidade de captação, edição e transmissão dos equipamentos, já 

formatados para o sistema digital, e às habilidades e competências do quadro de 

funcionários, que aliam a experiência em televisão com jovens profissionais pós-graduados 

na área, a emissora tem em mãos a possibilidade de trazer conteúdos de alta qualidade que 

se diferenciam das demais emissoras. É por isso que seu desafio estar em manter uma grade 

de programação que traga ao mesmo tempo a qualidade de imagem, a interatividade e os 

conteúdos que interessem diretamente ao público em sua formação cidadã. Dois elementos 

agregados a esse objetivo são fundamentais: um sistema administrativo rápido que 

acompanhe as demandas do fazer TV, visto que estamos integrados a uma universidade 

pública que trabalha burocraticamente, e um projeto de sustentabilidade que busque apoios 

e incentivos da iniciativa privada e de órgãos de Ministérios para a realização de programas.  

 Em meio a esse desafio a ser transposto pela emissora antes de completar um ano de 

sua estreia, está a prática de um jornalismo público, visto a necessidade de ter em sua grade 

conteúdos jornalísticos. Porém, essa prática precisa ser construída em um novo modelo de 

negócio, que se diferencie do exercício comercial do jornalismo que se baseia em valores-

notícias que almejam a audiência, o furo da informação, a quantidade em detrimento da 

qualidade, sem contar a rotina de trabalho em escala quase industrial. Além disso, há um 

preconceito a ser vencido: o estereótipo de que jornalismo em emissoras públicas é chato, é 

meramente “falação”. 

 
7 Site da TV Unesp: www.tv.unesp.br  
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 Tendo em vista que o comprometimento é com o valor-informação de interesse 

público, o telejornal da TV Unesp precisa ser mais reflexivo, analítico. O COMO fazer tem 

que ser o diferencial. É a partir desse fazer diferenciado que precisa ser atrativo, e pra isso 

precisa dialogar com o público, que se definem os rumos. Mesmo com o organograma da 

equipe e o estabelecimento de rotinas que a priori são semelhantes às demais redações 

jornalísticas de televisão, o processo produtivo do Jornalismo da TV Unesp tem que 

encontrar o seu timing para refletir sobre esse processo.  

 O início dessa prática está na seleção dos temas. O cotidiano e agenda social devem 

ser as prioridades na medida em que se aproximem do público, daquilo que interfere 

diretamente no seu dia a dia. 

 

O JP [jornalismo público] age movido pela certeza de que a informação é 
um bem preciso (um meio de “educação permanente”), de posse do qual o 
receptor compreende melhor a realidade que o circundam, forma juízos, 
reconsidera posições e se abre para o resto da humanidade. [...] O objetivo 
é atingir o telespectador – cidadão, não o indivíduo fragmentado, 
entendido na sua dimensão exclusivamente pessoal (TV CULTURA, 
2004, p. 38).  

 

 No exercício desse jornalismo público, estabelece-se uma nova relação entre quem 

produz e recebe as informações. Relação essa que deve ser baseada no diálogo. Os 

jornalistas atuam como mediadores da informação para enriquecer e ampliar o que é 

apresentado pelos outros veículos de informação, sempre de modo compatível e consistente 

como o projeto da emissora e com o interesse da sociedade. Na construção desse novo 

modelo de jornalismo, formatos precisam ser revistos, já que nos encontramos em um 

espaço de experimentação, no qual o “jornalismo que aspira à relevância tem de levar em 

conta a ideia de transgressão” (TV CULTURA, 2004, p. 53). Não há fórmulas prontas para 

esse jornalismo público, mas sim há os anseios, as expectativas e o comprometimento de 

uma equipe que vise à prática cidadã e de transformação social por meio do jornalismo, 

além de um público disposto ao debate e à participação.  

 Considerando esse valor participativo, por meio do diálogo que se estabelece com o 

público, as ferramentas interativas, já difundidas na web e se que avolumam com as 

potencialidades da TV Digital, são essenciais para garantir essa aproximação que é 

necessária em todas as etapas da produção de pautas até a avaliação do material veiculado. 

Para caminhar nessa direção, é importante uma mudança de postura tanto dos profissionais 
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quanto do público. Todos precisam estar abertos a críticas e a se envolver nesse processo de 

construção da notícia de aprofundamento e fuga da “chatice”. 

 É claro que implantar esse jornalismo na TV Unesp é mais coerente devido ao seu 

caráter de emissora universitária. No entanto, a coerência também vem ao lado de uma 

visibilidade necessária. Necessidade tanto da instituição que mantém a TV, dos 

funcionários que lá trabalham quanto das fontes que estão presentes nesse jornalismo e do 

público que nos assiste. Na tentativa de atender a todas essas expectativas, o foco da prática 

jornalística é ir além da educação e da cultura, é exercitar uma prestação de serviço, com 

informações de utilidade pública e institucionais, sendo que estas estejam vinculadas à 

extensão universitária, mais um indicativo da proximidade com a comunidade da cidade. 

 Além desse foco em relação ao conteúdo, há a preocupação com o formato e a 

estética. Segundo o Guia de Princípios da TV Cultura (2004), a ausência de uma bancada 

no telejornal aproxima os apresentadores – essa tendência já tem sido observada até nos 

telejornais das TVs Comerciais; o uso de uma linguagem mais descontraída também 

favorece o rompimento com o estereótipo de “falação” do jornalismo público; dar um 

tratamento diferenciado a cada reportagem garante novos olhares, ou seja, não é 

necessariamente ampliar o tempo de um VT, por exemplo, que vai proporcionar um 

aprofundamento à questão, e sim o modo como o assunto será conduzido e as pessoas a 

serem ouvidas e vistas na reportagem; explorar a videorreportagem também trabalha com 

uma nova estética de VTs e exige mais habilidades dos jornalistas; e uma edição criativa 

também possibilita atrair os telespectadores e conduzir a narrativa jornalística de forma 

mais trabalhada esteticamente.  

 Relacionando, então, conteúdo, estética e participação, o jornalismo público da TV 

Unesp se propõe não a inventar um novo jeito de fazer jornalismo, mas a tentar reconstruir 

um processo produtivo que contribua para a formação do público, em primeira instância, e, 

consequentemente, para a emissora que se forma em meio às alterações tecnológicas, 

sociais e culturais de fazer e assistir à televisão.  

 

Considerações 

 

 As transformações na indústria televisiva em todo o mundo refletem uma questão 

essencial: o público cativo desse veículo. Buscando manter os telespectadores e conquistar 

novas audiências, as TVs, comerciais e públicas, reconfiguram seu modelo negócio de 
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modo a dialogar com as tecnologias que surgem e potencializam o modo de produção e 

veiculação da programação.  

 Seja investindo em massa em equipamentos digitais ou priorizando o conteúdo com 

custo mínimo, seja incentivando a produção independente ou fomentando a TV pública, as 

estratégias das emissoras são diversas de modo a continuarem presentes no dia a dia dos 

espectadores, além de terem de atender a determinadas regulamentações estatais e legais de 

funcionamento. Ao mesmo tempo, os desafios também são ampliados constantemente com 

a existência ou não da concorrência. É o que observamos entre as emissoras públicas que 

buscam se firmar nesse cenário midiático em meio ao objetivo de estar cada vez mais 

próximo dos cidadãos, contribuindo para sua formação cidadã e por que não para uma 

sociedade democrática.  

 No breve exemplo da TV Unesp e de sua prática jornalística, observamos que em 

meio a aparatos técnicos digitais que possibilitam melhorias estéticas, há a preocupação 

com o jornalismo público, com os conteúdos a serem veiculados de modo que dialoguem 

com os telespectadores que, atualmente, são parte fundamental em qualquer processo 

comunicativo, especialmente quando falamos em veículos de comunicação públicos. 

Apesar das dificuldades na caminhada de uma (re) construção do fazer jornalístico, é válido 

abrir os olhos para o exercício cidadão do jornalismo e por que não para toda uma 

programação que vise à cultura, à educação e ao entretenimento do público.  
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