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MP da Ancine acirra oposição no Congresso
Medida abre espaço para aumento de receita da agência e impõe barreiras à produção publicitária estrangeira

Roberto Maltchik
roberto.maltchik@bsb.oglobo.com.br

● BRASÍLIA. A edição de uma
medida provisória que am-
plia os poderes da Agência
Nacional do Cinema (Ancine)
e impõe barreiras à produção
publicitária estrangeira pro-
vocou reação da oposição no
Congresso e também de par-
te do setor publicitário.

Enquanto oposicionistas
prometem tentar obstruir a
votação prevista para de-
zembro da MP 545, a Asso-
ciação Brasileira de Anun-
ciantes (ABA) estuda medi-
das legais para se contrapor

à medida, editada em 29 de
setembro. A MP abriu a pos-
sibilidade para aumento de
receitas e de atribuições da
Ancine, tudo embutido em
um texto que trata ainda de
outros sete temas, como fre-
te da Marinha Mercante e até
mesmo contratos de deriva-
tivos financeiros.

O "contrabando" na MP 545
aumentará em 138% a Con-
tribuição para o Desenvol-
vimento da Indústria Cine-
matográfica Nacional (Con-
decine) e acabará com a fi-
gura da obra audiovisual es-
trangeira adaptada, na qual
se enquadraram 746 produ-

ções entre janeiro de 2010 e
junho de 2011. Essas produ-
ções passarão a ser consi-
deradas tão somente estran-
geiras, a partir do ano que
vem, quando a mudança en-
tra em vigor.

ACM Neto: MP "exorbita"
as funções da Ancine

A MP ainda amplia as com-
petências da Ancine para "re-
gular as relações de comer-
cialização entre os agentes
econômicos e combater as
práticas comerciais abusi-
vas" e classifica itens que
significariam "embaraço à
fiscalização" da agência, co-

mo o não atendimento de re-
quisições de contratos e do-
cumentos. O conteúdo da MP
545 foi comemorado pelas
produtoras e agências de
propaganda.

O líder do DEM na Câmara,
deputado ACM Neto (BA), as-
segurou que o partido deve
obstruir a votação das mu-
danças, pois considera que a
MP "exorbita" as funções da
Ancine. A lei 12.485, de 2011,
que regulamentou a comu-
nicação audiovisual de aces-
so condicionado, já havia
ampliado as competências
da agência.

— Não é possível exorbitar

dessa forma as funções da
Ancine! O governo pode ficar
certo que a oposição vai obs-
truir essa votação. Não cabe
ao Estado atuar de forma tão
exorbitante. Também pode-
mos recorrer ao Supremo Tri-
bunal Federal, caso seja ne-
cessário — afirmou o depu-
tado ACM Neto.

ABA: reajustes de até 20%
nas produtoras nacionais
O vice-presidente executi-

vo da Associação Brasileira
de Anunciantes (ABA), Ra-
fael Sampaio, afirmou que só-
cios da entidade identifica-
ram reajustes de 15% a 20%

no valor do orçamento de
produtoras nacionais, já co-
mo reflexo da redução da
concorrência com as produ-
toras estrangeiras. Especial-
mente de Argentina e Uru-
guai, que, além de oferecer
preços mais baixos, teriam
um elevado padrão de qua-
lidade.

A Ancine argumenta que a
concorrência desleal de pro-
dutoras argentinas é o prin-
cipal motivo para a resposta
brasileira. O governo argen-
tino proibiu a contratação de
produtores estrangeiros para
a veiculação de propaganda
no país. ■

Entidade analisa
alternativas para
derrubar MP
Produções, de R$ 100
mil a R$ 700 mil,
serão as mais afetadas
● BRASÍLIA. Além do debate no
Congresso, o representante
dos anunciantes diz que os
advogados da ABA estudam
medidas jurídicas para derru-
bar os dispositivos da MP. O
vice-presidente executivo da
Associação Brasileira de
Anunciantes (ABA), Rafael
Sampaio, observa que as mé-
dias produções, com custos
que variam entre R$ 100 mil e
R$ 700 mil, serão as mais afe-
tadas. E explica que os ar-
gentinos são mais competiti-
vos, da mesma forma que in-
gleses, pois, além de preço,
oferecem alta qualidade de
produção.

— O que mais incomoda é a
sensação de perda de liber-
dade. O que assustou foi o
aumento do preço e a re-
dução da liberdade. Aliás,
não conheço outro país no
mundo que financie o cinema
com recursos da propagan-
da. Esse é um velho proble-
ma do cinema brasileiro, que
não trata da bilheteria como
a mais importante forma de
receita — disse Sampaio.

A taxa para veicular no Brasil
comerciais importados subirá
de R$ 84 mil para R$ 200 mil. Os
filmes brasileiros produzidos no
exterior continuarão pagando
contribuição R$ 28 mil. A pre-
sidente da Comissão de Cultura
da Câmara dos Deputados, Jan-
dira Feghali (PCdoB-RJ), defen-
deu o texto da MP 545, dizendo
que sua elaboração contou com
a participação intensa do setor
audiovisual brasileiro e que, até
agora, não houve reclamações.

Ancine: mudança serve para
proteger mercado brasileiro

A Ancine, por meio da as-
sessoria, informou que os va-
lores do Condecine foram atua-
lizados porque estavam "há
mais de dez anos sem atua-
lização". Afirma ainda que a mu-
dança serviu para defender o
mercado brasileiro e restringir a
importação, que "elimina em-
pregos qualificados, afasta o tra-
balho de criação dos brasileiros,
e prejudica diretamente a pro-
dução audiovisual brasileira".

"Em diversos países do
mundo se proíbe a importação
de obras publicitárias estran-
geiras. A atualização foi ado-
tada para defender o mercado
audiovisual brasileiro de um
crescente ingresso de produ-
ções publicitárias estrangeiras
no país, fortalecer as agências
de publicidade e produtores
audiovisuais brasileiros, e as-
segurar que toda e qualquer
obra publicitária veiculada no
país seja feita em língua por-
tuguesa, de modo a ser aces-
sível ao conjunto dos brasi-
leiros", afirma a nota. (Roberto
Maltchik) ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.




