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por Marcos Bonfim 

Após o turbulento processo de 
tramitação que culminou na 

recém-aprovada lei 12.458/2011, 
que ditará as novas regras do 
mercado de TV por assinatura 
no Brasil, o presidente da Anci-
ne (Agência Nacional do Cine-
ma), Manoel Rangel, afirmou em 
evento, em São Paulo, na última 
semana, que a entidade deseja 
ouvir as experiências do mercado 
para "tornar a transição o mais 
suave possível". A Ancine, ao la-
do da Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações) são as res-
ponsáveis pela regulamentação 
da nova lei. 

O principal ponto, na área de 
atuação da Ancine, é a entrada da 
vigência das cotas a partir do pró-
ximo ano, a qual estabelece um 
mínimo de exibição de três horas 
e meia de produção audiovisual 
brasileira por dia, sendo metade 

dela brasileira independente (não 
ligada a grupos de comunicação), 
até 2014. Em 2012, começa com 
uma hora e 10 minutos; em 2013, 
aumenta para duas horas e 20 mi-
nutos e em 2014, chega-se à meta. 
"O nosso esforço é para que seja 
um excepcional momento para 
a economia audiovisual", disse 
Rangel. 

Segundo o presidente, a agên-
cia prepara três Instruções Nor-
mativas (INs), neste primeiro mo-
mento, para a regulamentação 
da 12.458/2011. A principal será 
sobre a mecânica das operadoras 
do Serviço de Acesso Condiciona-
do (Seac) na exploração da prática 
audiovisual. A segunda, que está 
sendo construída a partir da IN 
91 (que regulamenta o registro 
das empresas do audiovisual) ver-
sa sobre o credenciamento das 
programadoras e empacotadoras 
e possíveis adaptações à nova lei. 
Essas INs devem entrar em con-
sulta pública até o dia 16 de de-
zembro e ficar até o final de janei-
ro de 2012. A Ancine fará ainda 
uma revisão da IN 30, que trata 
da fiscalização do setor audio-
visual, e "uma leve adequação", 
segundo Rangel, na IN 60 que 
dispõe sobre a Condecine (Con-
tribuição para o Desenvolvimen-
to da Indústria Cinematográfica 
Nacional). 

Além disso, haverá uma Re-
solução da Diretoria Colegiada 
(RDC) para reger a cobrança do 
novo fator gerador da Condecine, 
criado com a nova lei, para aten-

der à chegada das empresas de 
telecomunicações. A nova Con-
decine entra em vigor em 1° de 
janeiro de 2012 e o seu respectivo 
recolhimento tem início em mar-
ço. "É um processo inteiramente 
novo", disse Rangel. 

Com isso, a agência prevê o 
incremento de R$ 400 milhões 
na verba do Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA), desenvolvido 
para fomentar o segmento audio-
visual. O número quadruplica o 
valor atual do fundo e supera em 
150% o montante total aplicado 
pelo governo em audiovisual atu-
almente, somando investimento, 
incentivo fiscal e o próprio fun-
do. Em virtude disso, a agência já 
encaminhou estudos ao governo 
para a análise de reestruturação 
do fundo, que deve ganhar uma 
nova regulamentação em agosto 
do próximo ano. 

Segundo Rangel, ainda não 
ouve definição de como será a di-
visão dos recursos entre o cinema 
e a produção audiovisual para a 
TV. O comitê gestor do fundo será 
o responsável por essa definição 
de investimentos. "A produção 
independente de televisão utili-
za bastante dos investimentos 
incentivados e das atuais linhas 
do FSA, mas ainda é uma parte 
menor do que a utilizada pela 
produção cinematográfica. Com 
o novo fundo, crescerá o cinema, 
mas em uma escala ainda maior 
e mais expressiva, o investimento 
da produção independente em te-
levisão", argumentou. Para ele, a Rangel: o nosso esforço é para que seja um excepcional momento 

entrada das cotas mobilizará toda 
a capacidade instalada no país, se-
ja via produtores independentes 
ou de produtos de grupos de co-
municação. Rangel fez questão de 
ressaltar que o propósito da An-
cine é de que a produção audio-
visual não se restrinja apenas ao 
desenvolvimento de obras, mas 
também à exploração de outros 
formatos. 

Ciente dos desafios à frente, 
a agência quer desenvolver me-
canismos que promovam maior 
fluidez nos processos de análise 
das produções e liberação de ver-
ba, principalmente pela questão 
de tempo, que é menor em TV 
na comparação com produção 
cinematográfica. "Queremos en-
contrar outro modo de operação. 
Uma mecânica mais ágil, descen-
tralizada de gestão de projetos, e 
precisamos de prazos mais curtos 
para a entrega das obras. São as-
pectos que precisam ser equacio-
nados", afirmou o executivo. Para 
Rangel, é preciso responder com 
vigor à "demanda que a lei está 
gerando" e destacou o anseio da 
agência: "Queremos estimular 
produções com alto valor agre-
gado. Temos interesse no que se 
conhece no mercado de produção 
audiovisual como conteúdo de es-
toque e não de fluxo", definiu. 

Rangel disse ainda que a An-
cine está fazendo estudos para 
uma possível reconfiguração da 
estrututura organizacional, com 
o intuito de atender as novas atri-
buições geradas pela lei. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 nov. 2011, p. 23. 




