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Resumo 

O objetivo do presente artigo é descrever como o modelo dos fluxos múltiplos 

explica mudanças regulatórias ocorridas no campo da comunicação, no Brasil. O 

objeto de pesquisa é o período de formação de agenda para a criação do mais recente 

marco regulatório para a TV por assinatura, no país, a Lei do Serviço de Acesso 

Condicionado ou Lei da TV Paga, de 2011. Nossa hipótese é que duas variáveis 

afetaram a definição de alternativas: o problema e o papel dos empreendedores de 

políticas públicas. 
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 O modelo de relação entre os meios de comunicação e a política, na América 

Latina, é do tipo liberal capturado  (GUERRERO E MÁRQUEZ-RAMÍREZ, 2014a). 

Uma das características desse modelo é a ineficiência regulatória. Isso significa que a 

maioria das leis que determinam as regras para os meios de comunicação, no referido 

continente, são antigas e desatualizadas
4
.  

 O modelo liberal capturado foi desenvolvido por Guerrero e Márquez-Ramírez 

(2014a) para explicar a relação entre os meios de comunicação e a política, na 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em Políticas Públicas pela 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).O presente artigo é parte da pesquisa de doutorado, em fase de conclusão. 

 
3 Pesquisa realizada como bolsista PDSE/Capes processo número 9951/14-8. 

 
4 No Brasil, o marco regulatório vigente para a TV aberta é o Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962. Já a 

TV por assinatura era regida por distintos textos, de acordo com a tecnologia —cabo (Lei do Cabo, de 1995), micro-

ondas e satélite (ambos no Decreto 2196, de 1997). A legislação para os serviços de TV por assinatura foi unificada 

com a lei 12.485. 
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América Latina, tendo como base o livro seminal de Hallin e Mancini (2004)
5
. 

Segundo os autores, os países latino-americanos compartilham, nas últimas quatro 

décadas, um conjunto de mudanças políticas e institucionais chave que impactaram 

fortemente sistemas de mídia e políticas de comunicação na região. Como 

consequência, ocorreram dois fenômenos contrastantes e sobrepostos: um alto grau 

de concentração dos meios de comunicação privados, intensificado por políticas 

voltadas para o mercado; e a reemergência da intervenção estatal na reforma dos 

meios, nas décadas de 2000 e 2010. Ambos ocorreram em um contexto de 

clientelismo e discriminação entre os meios de comunicação, com regulação desigual 

(GUERRERO E MÁRQUEZ-RAMÍREZ, 2014b, p. 1). 

 Uma das perspectivas de compreensão da regulação da comunicação social é a 

tecnológica
6
. Esse enfoque destaca que, a cada mudança em um atributo físico dos 

meios, cria-se um pretexto para o desenvolvimento de novas legislações que tratem 

do controle direto ou indireto do conteúdo (SCHEJTER E HAN, 2011). Nas décadas 

de 1990 e 2000, houve um conjunto de mudanças na comunicação social eletrônica 

de massa
7
 — tais como a transformação da internet em banda larga e a digitalização 

dos sinais de televisão
8
. Na América Latina, o desenvolvimento das pesquisas 

tecnológicas ocorreu em paralelo com compras e fusões de empresas, e a articulação 

                                                 
5 Os autores criaram três modelos para a relação entre meios de comunicação e política, com base nas seguintes 

dimensões de análise: desenvolvimento dos mercados de mídia; grau e natureza das conexões entre mídia e partidos 

políticos; profissionalização do jornalismo; e grau e natureza da intervenção estatal no sistema de mídia. Os modelos 

são Pluralista Polarizado, que apresenta uma combinação de tradições autoritárias de intervenção e tradições 

democráticas de bem-estar social, e é encontrado principalmente nos países da Europa Mediterrânea; Corporativista 

Democrático, na qual os meios de comunicação são entendidos como coisa pública, e é encontrado basicamente na 

Europa Continental; e Liberal, na qual os meios de comunicação são predominantemente privados e o papel do 

Estado é limitado, tendo como principal exemplo os Estados Unidos. 

 
6 Schejter e Han (2011) definem quatro perspectivas para a regulação dos meios de comunicação: econômica, 

tecnológica, cultural e democrática. Cada uma delas corresponde a uma matriz histórica e de relação distinta entre 

meios de comunicação e política. A regulação tecnológica é um enfoque historicamente compartilhado por governos 

dos Estados Unidos, que, a cada novo desenvolvimento tecnológico, criaram regras para a mídia impressa, rádio, TV 

aberta e TV por assinatura. 

 
7 O escopo da presente pesquisa concentra-se em um tipo de comunicação específica. Trata-se de meios pelos quais a 

mensagem é enviada de um ponto a um público — e não de ponto a ponto, tais como internet ou telefonia —, por 

intermédio de elétrons, sendo, portanto, de massa e eletrônica. Se encaixam, nessa definição, a televisão —seja ela 

aberta ou fechada — e o rádio.  

 
8 Esse conjunto de mudanças possibilitou que, virtualmente, uma mesma empresa pudesse oferecer os serviços de 

telefonia fixa, TV por assinatura e internet banda larga.  

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

da sociedade civil
9
 em torno da demanda para a formulação de políticas públicas para 

a comunicação social. 

 Já na década de 2000, foram eleitos distintos líderes de esquerda na América 

do Sul. Em muitos desses países, foram criados novos marcos regulatórios para a 

comunicação social eletrônica de massa. Na Argentina, Bolívia, Equador, Uruguai e 

Venezuela
10

, as leis criavam novas regras para a TV aberta e a TV por assinatura. 

Brasil, por outro lado, foi o único país no qual a regulação da comunicação social 

eletrônica de massa incluía somente a TV por assinatura.  

 A presente pesquisa, assim, se concentra no caso brasileiro, a saber: a criação 

de um novo marco regulatório para a TV por assinatura, a Lei do Serviço de Acesso 

Condicionado, Lei da TV Paga ou lei federal 12.485, de 2011. O objetivo é descrever 

como o modelo dos fluxos múltiplos (KINGDON, 2003) explica mudanças ocorridas 

no campo da comunicação, no país. Para tanto, nos deteremos ao processo de 

formação de agenda para a definição do escopo da legislação, qual seja, TV por 

assinatura, ocorrido no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do 

Partido dos Trabalhadores, entre 2003 e 2006. Nossa hipótese é que três variáveis 

afetaram a definição de alternativas: os recursos da coalizão conservadora 

(BOLAÑO, 2007); o problema, provocado pelos atores entrantes no campo; e o 

papel dos empreendedores de políticas públicas, no governo. 

 Assim sendo, o artigo será dividido em três seções. Primeiro, descreveremos a 

captura regulatória no campo da comunicação social, bem como as suas 

especificidades, no caso brasileiro. No segundo subcapítulo, nos deteremos no 

processo de formação de agenda, ao descrever o problema e o papel dos 

empreendedores de políticas públicas. Ainda neste capítulo, explicaremos 

brevemente como ocorreu a definição de alternativas. Por fim, explicitaremos por 

que as variáveis descritas explicam a definição de alternativas, no caso brasileiro. 

  

 

 Captura de políticas públicas 

                                                 
9 Em alguns países, como o Brasil e a Argentina, a articulação dos atores levou à criação de um ator coletivo formal e 

institucionalizado, como, no caso brasileiro, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), da 

década de 1990. 

 
10 Trata-se, respectivamente, do governo Cristina Kirchner, do Partido Justicialista, sendo que a lei tramitou de 2008 a 

2009; governo Evo Morales, do Movimiento al Socialismo, com tramitação em 2011; governo Rafael Correa, da 

Alianza País, com tramitação de 2009 a 2013; governo José Mujica, da Frente Amplia, com tramitação de 2013 a 

2014; e governo Hugo Chávez, do Partido Socialista Unido de Venezuela, com tramitação de 2003 a 2004. 
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 O campo da comunicação social, no Brasil, é composto majoritariamente por 

empresas de comunicação privadas, se conformou como tal na década de 1960 

(LIMA, 2008; SANTOS, 2006)  e é, portanto, estável. Trata-se de um subsistema 

maduro (SABATIER E JENKINS-SMITH, 1993), qual seja, um âmbito de políticas 

públicas de pelo menos um década de existência, na qual as crenças dos integrantes 

são consideradas estáveis e as mudanças substanciais, muito difíceis de ocorrer. Um 

subsistema é, desta maneira, composto por uma comunidade semi autônoma que 

compartilha a mesma habilidade em um domínio de política, e busca influenciar as 

decisões daquele espaço por um período estendido de tempo (SABATIER E 

WEIBLE, 2006, p. 192).  

 O conceito de subsistema maduro incorpora duas noções significativas: a de 

tempo – trata-se de domínios com, no mínimo, dez anos de existência –; e de espaço 

– em um mesmo escopo geográfico. Ambas fazem com que os atores de um 

determinado domínio adquiram crenças estáveis acerca do tema central em questão e 

também expertise necessária para influenciar as políticas, no campo.  

 Uma das características dessa estabilidade contínua é a formação de 

monopólios – desejáveis, segundo Baumgartner e Jones (1992), por todo grupo, 

indivíduo ou empreendedor de política pública. Ao contrário do que ocorre com o 

conflito e a competição contínua, o monopólio fornece um cenário na qual cada 

indivíduo ou grupo está de um lado, ou seja, integra uma área específica na qual sua 

influência é incontestável. Um monopólio é, portanto, um domínio da compreensão 

política acerca de um determinado assunto de interesse do grupo e, simultaneamente, 

um arranjo institucional que reforça essa compreensão entre os pares 

(BAUMGARTNER E JONES, 1992, p. 6).  

 O campo da comunicação social, no Brasil, é caracterizado pelo monopólio de 

uma coalizão principal, a saber, a conservadora (BOLAÑO, 2007). Esse ator coletivo 

é composto majoritariamente por empresas de comunicação privadas, entidades de 

classe, oligarquias políticas locais e atores do governo federal (MAUERSBERGER, 

2016, CORONELISMO ELETRÔNICO, 2016). Enquanto um grupo de interesse 

(KINGDON, 2003), a coalizão procura constranger ou bloquear mudanças nas 

políticas públicas que possam interromper prerrogativas e benefícios dos quais ela 

está usufruindo. Especificamente no que se refere à regulação dos meios de 

comunicação, a referida coalizão atua para impedir atualizações regulatórias que 
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imponham regras à sua atividade. Desta maneira, esse ator coletivo, detentor do 

monopólio no campo, produz um forte ciclo de autorreforço (PIERSON, 2004) da 

continuidade de políticas de comunicação, antigas e desatualizadas.  

 A primeira variável que ajuda a explicar definição de alternativas para a 

regulação da comunicação social, no Brasil, como TV por assinatura, é, portanto, ao 

nosso ver, o conjunto de recursos da coalizão conservadora. Foram esses recursos 

que permitiram a criação, manutenção e aperfeiçoamento de dispositivos de controle 

das decisões regulatórias a respeito do mercado de comunicação social.  Dentro do 

enfoque da convergência tecnológica, isso ocorreu por meio bloqueio de mudanças 

nas políticas para a TV aberta. Trata-se do que Ramos (2000) classifica paradoxo da 

radiodifusão, que, de maneira bastante resumida, descrevemos. 

 Foram editadas, em 1995 e 1997, respectivamente a Emenda Constitucional 

(EC) número 8  e a Lei Geral das Telecomunicações (LGT) . A emenda, que alterava 

a Constituição Federal de 1988, tinha dois aspectos principais: separar as 

telecomunicações e a radiodifusão em incisos diferentes – respectivamente incisos 

XI e XII do artigo 21 – e permitir a exploração, direta ou mediante autorização, 

concessão ou permissão, dos serviços de telefonia. A primeira alteração colocava a 

radiodifusão em um âmbito diferente das telecomunicações. A última, por sua vez, 

consentia com a exploração privada da telefonia. A decisão de assim o fazer deu 

início a uma trajetória institucional que abriu a possibilidade de também haver regras 

diferentes para a radiodifusão e a telefonia. 

 Já a Lei Geral das Telecomunicações, de 1997, foi responsável pela regulação 

das telecomunicações, o que incluía, entre outros aspectos, a criação de uma agência 

reguladora – a Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel). O fato de a 

Emenda Constitucional número 8 ter separado radiodifusão e telecomunicações fez 

com que a LGT e a Anatel, por conseguinte, não pudessem regular o serviço de 

radiodifusão. Na prática, isso significava que a radiodifusão seguia sendo regida pelo 

Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, e, consequentemente, atuaria sob a 

fiscalização do Ministério das Comunicações  – tal qual ocorria com todos os ramos 

das telecomunicações até a promulgação da LGT, inclusive a telefonia. A Emenda 

Constitucional número 8 e a LGT, portanto, integravam um processo que envolvia 

tanto a preparação para a privatização das empresas de telefonia quanto a 

salvaguarda, ainda que indireta, da radiodifusão brasileira. 
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 Essa sequência de mudanças jurídico-regulatórias na área das 

telecomunicações provoca o que Murilo Ramos (2000) classifica como "paradoxo da 

radiodifusão". A tese central do autor é que a legislação que preparou a telefonia para 

a privatização foi também construída em conjunto com um amplo lobby da 

radiodifusão, que tinha por objetivo colocá-la enquanto um serviço singular, privado 

e constitucionalmente estabelecido – e não como um serviço de telecomunicações, 

tal qual, segundo o autor, ocorre na maioria dos países. Essa opção, ainda conforme 

Ramos, teria por finalidade assegurar a continuidade da "maior autonomia possível 

diante dos poderes estatais e dos controles da sociedade" (RAMOS, 2000, p. 176). O 

paradoxo, portanto, era o seguinte: a despeito de a radiodifusão estar se aproximando 

tecnologicamente das demais áreas das telecomunicações, os radiodifusores, em um 

movimento contrário, segmentaram essa atividade no âmbito jurídico-regulatório. 

Nessa segmentação, a TV aberta ficou circunscrita ao âmbito da radiodifusão e a TV 

fechada, das telecomunicações. 

 Os recursos da coalizão conservadora, portanto, explicam por que, no Brasil, 

no âmbito da comunicação social eletrônica de massa, o processo de formação da 

agenda, no primeiro mandato do presidente Lula, não afetou a TV aberta. No 

próximo subcapítulo, explicaremos como o referido processo incluiu a TV fechada. 

 

 

 Processo de formação de agenda 

 Conforme visto até agora, diferentemente do que ocorreu nos demais países 

latino-americanos, no Brasil a definição de alternativas para a comunicação social 

eletrônica de massa não incluía a TV aberta e a TV por assinatura e, sim, somente o 

último veículo. Neste subcapítulo, explicaremos, em termos gerais, como ocorre o 

processo de formação de agenda no modelo dos fluxos múltiplos (KINGDON, 2003) 

– que entendemos explicar as mudanças ocorridas no caso brasileiro. 

 Primeiro, explicamos do que se trata essa teoria de médio alcance (MERTON, 

1949). Kingdon (2003) postula que o ciclo de elaboração de políticas públicas é 

composto por diferentes estágios, que não ocorrem necessariamente separados nem 

são sucessivos. Há dois principais: a definição de problemas e a criação e refino de 

alternativas para tais questões em aberto. O autor identifica ainda um terceiro: a 
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macropolítica, composto por elementos como mudanças no humor nacional, 

resultados de eleições e mudanças na administração.  

 Sendo assim, os atores, individuais ou coletivos, estatais ou não, se engajam 

nos dois primeiros processos. O ciclo ocorre da seguinte maneira: existe uma lista de 

assuntos ou problemas para os quais integrantes do governo estão prestando séria 

atenção, em um dado período de tempo. O processo de formação de agenda estreita 

essa lista para um conjunto menor de questões, e que realmente se tornam foco de 

atenção do governo. Aparte desse conjunto de problemas, há uma série de 

alternativas
11

 que são formuladas e refinadas por comunidades de especialistas, de 

distintos campos de políticas públicas. Quando ocorre uma mudança no fluxo 

político ou um problema captura a atenção do governo, costuma haver uma abertura 

de janela de oportunidade
12

 – período no qual defensores de alternativas têm a 

chance de empurrar suas soluções ou chamar a atenção para problemas.  

 O problema, no caso brasileiro, se construiu no âmbito da TV por assinatura, 

circunscrita, conforme havíamos explicado, à esfera das telecomunicações. A 

trajetória regulatória desse veículo havia sido atualizada, pela última vez, com a Lei 

do Cabo, de 1995, que estipulava as regras para a distribuição do serviço apenas por 

cabo coaxial. As normas para a distribuição dos sinais de TV fechada por meio de 

satélite e de microondas foram estipuladas em resoluções distintas, editadas pela 

Anatel. A Lei do Cabo possuía características singulares: ainda que o serviço fosse 

considerado, pela Constituição de 1988, como telecomunicações, ou seja, sujeito a 

um regime regulatório mais flexível, a autorização para a distribuição dos sinais era 

feita mediante outorgas e com limite de participação de capital estrangeiro de 49%.  

 Dois aspectos, portanto, derivados da Lei do Cabo, geraram condições para a 

criação de um problema, no âmbito da comunicação social eletrônica de massa. 

Foram eles: as regulamentações distintas entre as tecnologias de cabo, satélite e 

microondas; e o primeiro ter um marco que limitava a participação de empresas de 

telefonia estrangeiras. Essas incongruências foram alvo de muitos debates entre 1999 

e 2002, com a criação de um projeto de lei de comunicação, esboçado pelo então 

                                                 
11 A tradição na qual o modelo dos fluxos múltiplos, de Kingdon (2003), se insere é a do modelo do garbage can da 

escolha organizacional, de Cohen, March e Olsen (1972), segundo o qual as escolhas são colocadas em uma lata de 

lixo em que os participantes depositam uma quantidade grande de problemas e soluções. Sendo assim, de acordo com 

os autores, as organizações são uma coleção de alternativas buscando problemas, questões e momentos aos quais 

podem se acoplar. 

 
12 As aberturas costumam ser eventuais e podem ocorrer de forma previsível ou não. A despeito disso, segundo 

Kingdon (2003), são essas oportunidades que geram as principais mudanças em uma política pública. 
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ministro da pasta, Juarez Quadros. A partir de 2005, a pressão aumentou no sentido 

contrário: empresas de radiodifusão queriam levar a outros meios, como TV fechada 

e internet, suas restrições constitucionais (POSSEBON, 2009). 

 A existência de condições para a criação de um problema, no entanto, não era 

suficiente para que ele existisse. Somente em 2007, houve a abertura de uma janela 

de oportunidade para a criação de um projeto de lei que virasse uma legislação. Isso 

ocorreu, a nosso ver, por uma soma de fatores. Foram eles: a mudança macropolítica, 

com o início do segundo mandato do presidente Lula, em 2007; a criação de um 

projeto de lei, capitaneado pelo deputado Paulo Bornhausen (DEM-SC), em aliança 

com empresas de telefonia (POSSEBON, 2009, p. 244); e o papel do empreendedor 

de políticas públicas, qual seja, o deputado Jorge Bittar (PT-RJ), relator do projeto na 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), na Câmara 

dos Deputados. Bittar foi ativo negociador entre os principais atores interessados na 

tramitação da lei – quais sejam, empresas de telefonia estrangeiras, coalizão 

conservadora e atores do audiovisual. Esses três grupos possuíam benefícios 

concentrados (WILSON, 1995) na tramitação do projeto.  

 Nesse contexto, qual é, então, o papel do empreendedor de políticas públicas? 

Empreendedores são atores que se dispõem a investir seus recursos – tais como 

tempo, energia ou reputação – para alcançar um possível retorno futuro. Entre as 

funções do empreendedor, a que Bittar assumiu foi a de acoplamento (coupling). 

Trata-se da integração dos três fluxos: reconhecimento de um problema, preparação 

prévia de uma solução e, além disso, percepção da existência de condições políticas 

que tornassem o momento propício para a mudança. Era responsabilidade desse ator, 

portanto, operar a conexão entre os três fluxos e, assim, facilitar o acesso da questão 

à agenda (CAPELLA, 2010, p. 491). 

 Falta, ainda, compreender o conteúdo do terceiro fluxo, a saber, o da solução 

para o problema, ou, no modelo de fluxos múltiplos, especificação de alternativas. 

Este fluxo correu em paralelo com o do problema, qual seja, necessidade de 

atualização da Lei do Cabo, até 2007, quando houve a abertura de uma janela de 

oportunidade e a elevação da questão à agenda. A especificação de alternativas foi 

feita, de acordo com a nossa pesquisa, pelos atores do âmbito do audiovisual.  

 Esse grupo se formatou como ator coletivo no III Congresso Brasileiro de 

Cinema, em Porto Alegre, em 2001. A questão central, que unia os atores, era a 
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demanda pela retomada da intervenção estatal, no campo do audiovisual. O tema foi 

definido no III CBC e refinado no IV CBC, ocorrido em 2002, no Rio de Janeiro. 

Um dos eixos era relativo à distribuição de conteúdo, por quaisquer vias – fossem 

elas tela de cinema, TV aberta ou fechada, ou ainda produtos de armazenamento de 

dados, tais como DVD. Esse ator coletivo possuía recursos próprios e capacidade 

organizativa, que não cabem ser mencionados neste artigo. No entanto, relevante, 

para a questão, era a demanda central que unia os atores, e a compreensão da 

televisão como um meio estratégico de distribuição de conteúdo audiovisual.  

 O início do primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, ofereceu uma 

abertura de janela de oportunidade para a atuação desse grupo. De acordo com a 

nossa pesquisa, ela foi marcada pela atuação de outro empreendedor de políticas 

públicas: o ministro da Cultura, Gilberto Gil. Diferentemente de Bittar, porém, ele 

possuía a função de apresentar ideias, propostas e concepções a respeito de 

problemas (soften up) (CAPELLA, 2010), bem como de defesa das mesmas.  Gil 

criou o Programa Brasileiro de Cinema e Audiovisual, em outubro de 2003, que 

previa a reorganização institucional e regulatória do audiovisual.  

 O programa incluía o projeto de transformação da Agência Nacional do 

Cinema (Ancine), criada em 2001, em Agência Nacional do Cinema e Audiovisual 

(Ancinav) (CARIBÉ, 2015; ALVARENGA, 2010; CAMARGOS, 2011), ou seja, 

com um escopo mais amplo e convergente. O projeto sofreu diversos bloqueios 

negativos até ser extinto, no início de 2005. No entanto, as bases da política foram 

reutilizadas na tramitação do projeto de lei, em 2007. 

 O processo de formação de agenda para a tramitação da Lei do Serviço de 

Acesso Condicionado, portanto, foi caracterizado pela existência de ao menos dois 

empreendedores de políticas públicas, que atuaram majoritariamente na apresentação 

das ideias, em 2003, e no acoplamento das mesmas, em 2007. Trata-se, 

respectivamente, do ministro da Cultura, Gilberto Gil, e do deputado federal Jorge 

Bittar (PT-RJ). Entendemos que, no primeiro governo Lula, a despeito de haver um 

empreendedor e o aperfeiçoamento das alternativas, não havia um problema 

substancial para o qual as ideias pudessem ser acopladas. Já em 2007, no segundo 

governo Lula, havia um projeto de lei, escrito pelo deputado Jorge Bornhausen 

(DEM-SC), que previa a criação de um marco único para todas as tecnologias de TV 

por assinatura. O trabalho do deputado Bittar, enquanto empreendedor, foi o de 
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acoplar as ideias ao problema apresentado no projeto de lei, possibilitando, assim, 

benefícios concentrados para os principais atores interessados na legislação.  

 

 

 As variáveis explicativas para o caso brasileiro 

 Considerando o que foi exposto até agora, podemos entender por que, em um 

mesmo contexto de relação entre os meios e a política, e com mudanças similares, no 

Brasil foi criado um marco regulatório para a comunicação social eletrônica de massa 

com uma abrangência mais estrita, qual seja, de TV por assinatura, quando, nos demais 

países, a nova legislação abordava o tema de maneira mais ampla, incluindo TV aberta e 

TV por assinatura. Como havíamos explicado, no começo do artigo, entendemos que os 

recursos da coalizão conservadora explicam por que, no Brasil, não se regulou a TV 

aberta. Isso ocorreu, de acordo com a nossa pesquisa, em fase de finalização, devido à 

capacidade desse ator coletivo de constranger mudanças que interrompessem benefícios 

dos quais ele usufruía. A manutenção da legislação antiga para a TV aberta possibilitava 

a inexistência de sanções atualizadas para a concentração de mercado e o uso 

discrecional do investimento público em publicidade (cf. GUERRERO E MÁRQUEZ-

RAMÍREZ, 2014a). No caso brasileiro, a salvaguarda das prerrogativas da TV aberta, 

na convergência tecnológica, ocorreu por meio da segmentação  dessa atividade, no 

âmbito da radiodifusão – como havíamos postulado.  

 Agora, se a TV por assinatura, no caso brasileiro, pertence às telecomunicações, 

por que e como esse meio de comunicação foi regulado? Ao nosso ver, esse processo 

pode ser explicado por meio do modelo dos fluxos múltiplos (KINGDON, 2003). 

Identificamos duas variáveis explicativas, no referido modelo, para analisar o processo 

de formação de agenda para a tramitação da Lei de Serviço de Acesso Condicionado, de 

2011. São elas: a existência de um problema, no campo, ocasionado, entre outros 

fatores, pela pressão de atores entrantes no subsistema de comunicação social; e a 

participação de empreendedores de políticas públicas, no âmbito do Executivo e 

Legislativo, respectivamente, em 2003 e 2007, com recursos próprios para criar e 

desenvolver uma política pública, e propiciar o acoplamento ao problema. Foram essas 

as duas variáveis principais que, a nosso ver, propiciaram a quebra do monopólio da 

coalizão conservadora, no âmbito da TV por assinatura.  
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 Cabe, agora, fazer uma nota acerca do desenho da pesquisa. O enfoque 

epistemológico e metodológico da presente investigação é do tipo realismo causal 

(BRANTE, 2001). Nesse sentido, causalidade é aqui entendida como uma tendência de 

que A possa provocar efeitos em B, e vice-versa. Não trata-se, desta maneira, de 

regularidades universais e normativas, e sim mecanismos que podem ser neutralizados 

ou sofrer efeitos não esperados ou não manifestados (BRANTE, 2001). Para 

explicarmos a influência das variáveis problema e empreendedor na definição da 

agenda, utilizaremos, na nossa pesquisa, a ferramenta do process tracing. O objetivo é 

aferir se a nossa asserção hipotética se manifesta, no objeto, na forma de causalidade.  
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