
 Ciências Sociais Aplicadas 

 361 

Sessão 3 
Comunicação 

O QUE É OFERECIDO AOS PORTO-ALEGRENSES NA TV ? (QUAIS SÃO E QUEM DOMINA OS 
CANAIS DE TV POR ASSINATURA EM PORTO ALEGRE). Cristiane Brum Bernardes, Sérgio Capparelli, 
Departamento de Comunicação, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, UFRGS. 

Este trabalho integra um projeto maior, em fase de conclusão, que analisa as condições da produção e recepção da programação 
televisiva pós-fordista (Garnhan) em Porto Alegre. As novas tecnologias abrem caminho para a fragmentação da programação e o 
surgimento da TV por assinatura. Deste modo, a TV massiva passa a ser segmentada, isto é, com programações e canais 
específicos, destinados a públicos também específicos. Nosso objetivo, neste contexto, é analisar os canais oferecidos ao público 
porto-alegrense, enfocando os grupos empresariais fornecedores da programação e distribuidores desses canais. Para isto, foi 
realizada uma revisão bibliográfica, que incluiu leitura dos autores que abordam as alterações por que passa a indústria televisiva 
e consulta aos bancos de dados eletrônicos de diversas publicações, como Folha de S. Paulo, La Nación, PayTV, Washington 
Post, Wired, e entrevistas com funcionários da NET Sul, única operadora de TV a cabo de Porto Alegre. Analisando este cenário, 
merecem destaque os atuais players nas telecomunicações e a disputa que travam pela hegemonia no mercado, traduzida através 
do controle das redes de transmissão de dados, operadoras e programadoras de TV por cabo e por satélite, entre outras 
tecnologias. Com a programação da TV por assinatura dominada por uma única operadora (NET SUL, propriedade das 
Organizações Globo, em associação com o grupo RBS), Porto Alegre recebe os canais produzidos pela Globosat (Futura, Globo 
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News, etc.) e por outros conglomerados estrangeiros associados ao grupo Globo, como Time-Warner/CNN, Viacom/Paramount, 
TCI, News Corporations (de Rupert Murdoch), e canais de TV massiva de outros países (Argentina, México, Espanha, França, 
etc), que compõem a principal fonte de programas oferecidos ao público porto-alegrense. (CNPq - Fapergs - Propesq/Ufrgs) 




