
Ancine quer Brasil como grande centro produtor e programador do audiovisual 
•t 

Agência projeta novos investimentos da ordem de RS 400 milhões para a produção independente para TV 

Com a promulgação da Lei na 12.485, 
que estabeleceu novas regras para o 

mercado nacional de TV por assinatura, 
a Agência Nacional de Cinema (Ancine) 
assume um relevante papel no mercado 
audiovisual brasileiro. Caberá à agência 
regular e fiscalizar as atividades de pro-
dução, programação e empacotamento 
dos conteúdos, entre outras incumbên-
cias. Para Manoel Rangel, diretor-presi-
dente da agência, a nova lei vai permitir 
a expansão da TV por assinatura. "Estare-
mos em um ambiente muito propício pa-
ra o desenvolvimento do mercado audio-
visual brasileiro e em condições de refor-
çar as políticas públicas, fazendo do Brasil 
um grande centro produtor e programa-

dor de conteúdos audiovisuais" comenta. 
Equipes técnicas da Ancine e da Agên-

cia Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
já estão tendo reuniões semanais para defi-
nir as novas regras do setor. "Há um esforço 
comum de preparação dos regulamentos. 
A Anatel fará o regulamento dos serviços e 
nós faremos o de toda programação, do em-
pacotamento e da publicidade. São regula-
mentos convergentes que seguirão princí-
pios comuns, com base conceituai comum, 
e são complementares para esta nova fase 
do mercado audiovisual brasileiro" avalia. 
No cenário que se configura com essa no-
va legislação, também compete à Ancine o 
estímulo à produção audiovisual brasileira, 
às programadoras brasileiras e à regulação 

das relações de mercado entre empacota-
dores, produtores e programadores. "Sem-
pre se tratando de uma regulação econômi-
ca" observa. Rangel acrescenta ainda que 
caberá à agência, também como secretaria 
executiva do fundo setorial do audiovisu-
al, administrar este novo fundo, que deve 
realizar um investimento de aproximada-
mente R$ 400 milhões por ano na produ-
ção de obras audiovisuais independentes 
para televisão e de filmes. 

O diretor-presidente da Ancine observa 
que, com a lei, haverá um aumento de de-
manda de produções nacionais. "Teremos 
uma demanda de aproximadamente quatro 
mil horas de conteúdo brasileiro por ano, e 
de cerca de duas mil horas de produção in-

dependente. É uma imensa oportunidade 
para o mercado audiovisual brasileiro; as 
produtoras terão condições de apresentar 
seus projetos, suas capacidades, seus talen-
tos. O Brasil vai se enriquecer porque terá a 
possibilidade de receber a visão de cente-
nas de produtores audiovisuais, realizado-
res, roteiristas, atores e atrizes" explica. O di-
retor-presidente da Ancine diz ainda que 
a expectativa é ter diversos sotaques bra-
sileiros nas produções. "Vamos ter aces-
so aos vários modos de criar, viver e fazer 
dos brasileiros. E este é o objetivo da lei, 
dando acesso a mais conteúdo nacional, 
de grande qualidade, que chegará ao con-
junto da comunidade" conclui. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1486, p. 50, 21 nov. 2011.




