
PLC 116 beneficia audiovisual no País 
Claudia Peteado 
 
A Lei 12.485/2011, antigo projeto de lei PLC 116, foi finalmente sancionada na semana 
passada pela presidente Dilma Rousseff. Para o mercado de TV por assinatura, é um novo 
marco legal ao garantir a presença da produção audiovisual brasileira na maioria dos canais – 
o que beneficiará muito a produção independente no País. De iniciativa parlamentar, o projeto 
de lei teve sua versão final aprovada pelo Senado no dia 16 de agosto, após quatro anos de 
tramitação.  
 
“A aprovação deste PLC é uma vitória de toda a atividade audiovisual que certamente poderá 
responder à altura pelo momento de crescimento do setor”, afirma Marco Altberg, presidente 
da ABPI-TV (Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV), que participou 
ativamente de todos os debates e do processo, na Câmara dos Deputados, que acabou 
resultando em um acordo possível entre produtores, canais brasileiros a cabo, emissoras de TV 
aberta, governo e empresas de telefonia.  
 
O PLC 116/10 teve vários pontos de divergência da parte do setor de telecomunicações. A 
entrada de empresas de telefonia no mercado de TV a cabo, a eliminação de restrições ao 
capital estrangeiro e o estabelecimento de cotas para a produção nacional e regional na 
programação foram os principais pontos de atrito.  
 
O projeto aprovado teve dois vetos: um deles tirou da Ancine (Agência Nacional de Cinema) as 
atribuições de classificação indicativa, que deverão continuar sob a responsabilidade do 
Ministério da Justiça. O outro veto é pela adequação das regras de atendimento ao Código de 
Defesa do Consumidor que, de acordo com Decreto do SAC, tem manutenção contínua 
obrigatória e gratuita. De acordo com a Anatel, a nova lei deverá ser regulamentada dentro de 
180 dias.  
 
Ficou definido que os canais que exibem filmes, séries, documentários e animação precisarão 
oferecer 3h30 semanais de obras audiovisuais brasileiras. Isso significa que cada vez mais 
manifestações artísticas e culturais de todas as regiões brasileiras estarão nas telas.  
 
“O mercado se abre para nós produtores de conteúdo. Estamos entrando numa era de ouro, 
que viveremos junto com as TVs por assinatura. No momento, tudo se inverteu: não estamos 
mais correndo atrás das emissoras para mostrar nossos projetos. Há inúmeros pedidos para 
que apresentemos projetos. De uma maneira geral, será ótimo porque nossa ficção tende a 
melhorar. Quanto mais se produz, mais a qualidade melhora”, diz Tatiane Quintella, sócia da 
ParanoidBR, que tem o braço de conteúdo Paranoid Filmes.  
 
Faz coro com ela o produtor independente Sérgio Lopes, da Conteúdos Diversos. “A aprovação 
do PLC 116 deverá impulsionar o mercado e contribuir para a formação de muitos profissionais 
nas mais diversas áreas, incluindo os profissionais de aquisição das emissoras. Não acredito na 
visão de que a qualidade da programação cairá. As emissoras conhecem seu público e poderão 
demandar projetos adequados para sua grade de programação”, diz Lopes.   
 
O grande ponto positivo será a exibição deste conteúdo nacional no horário nobre de cada 
caecorrer de três anos da sanção da lei. É, certamente, um mecanismo brando se comparado 
ao adotado em outros países, mas mesmo assim o mercado está comemorando.   
 
Também ficou definido pela lei que todos os pacotes oferecidos aos consumidores pelas 
programadoras deverão ter, a cada 3 canais, 1 canal de programadora brasileira 
independente. 
  
“As cotas de conteúdo nacional criam uma extraordinária oportunidade para que o Brasil 
produza mais obras audiovisuais e o cidadão brasileiro veja mais Brasil em todas as telas”, 
afirma Manoel Rangel, diretor-presidente da Ancine. Rangel lembra que a política de proteção 
à produção independente praticada nos Estados Unidos entre as décadas de 50 e 90 foi fator 
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determinante do fortalecimento do mercado de seriados naquele país, garantindo inovação e 
diversidade de conteúdos.  
 
A Ancine fiscalizará o credenciamento das empresas e o cumprimento das cotas, zelando pelo 
interesse público, sem qualquer interferência nos conteúdos produzidos. A Agência não dirá o 
que pode ou não ser veiculado, nem mesmo interferirá na classificação indicativa. 
  
Caberá à Ancine regular a relação econômica entre os agentes que atuam nas atividades de 
produção, programação e empacotamento. Compete ainda à agência regulamentar diversos 
pontos da nova lei relativos à atividade audiovisual, como a definição de horário nobre em 
cada canal, o que será feito ouvindo as programadoras e considerando a relação do assinante 
com o serviço. Os aspectos relativos à atividade de distribuição e de prestação do serviço 
serão regulamentados pela Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações. 
  
Maior competição 
  
A nova legislação também oferece impactos importantes em relação à oferta de serviços de 
banda larga. Ao abrir o mercado de TV a cabo para as empresas de telecomunicações 
nacionais e estrangeiras, deve acontecer grande movimento de melhoria de infraestrutura e 
ampliação da capilaridade do serviço pelo País. Espera-se, também, a redução de preços do 
serviço a partir do incremento da competitividade. A previsão é de que a base de assinantes 
da TV por assinatura no Brasil salte de 11 milhões para 35 milhões num período de cinco anos. 
  
“A lei viabiliza uma rápida expansão da banda larga no País, e por meio dela novos serviços 
audiovisuais chegarão ao cidadão brasileiro”, comenta Rangel, da Ancine. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 19 set. 2011, p. 7 
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