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 Direitos do Consumidor 

 Proteção, Informação, Diversidade, Acesso à Nossa Cultura 

 Obrigações de Programação 

 Veiculação de ao menos 3h30 de conteúdo brasileiro por 

semana, sendo metade independente 

 Obrigações de Empacotamento 

 1/3 dos canais de espaço qualificado devem ser brasileiros, 

sendo ao menos 1/3 independentes, até o limite de 12 

 Investimento de recursos públicos, fortalecimento e 

promoção da indústria audiovisual brasileira 
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Aspectos Gerais da Lei nº 12.485/11 



Primeiros Movimentos 
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 Observou-se um esforço do conjunto de 

programadoras e empacotadoras no sentido do 

cumprimento das obrigações 

 Desvios pontuais estão sendo devidamente 

combatidos 

 Comercialização de obras já finalizadas 

 Aquecimento do mercado 

 Novos projetos de obras surgindo 

 Mais investimento privado 

 Demanda por mais investimento público 

 Novos canais também surgem 

http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/ancine-publica-lista-atualizada-de-classifica-o-de-canais-de-programadoras--0


Veiculações de obras brasileiras em 
15 canais selecionados1, em 2012 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Quantidade média de veiculações cresceu quase 4 vezes 
1. Canais que exibem predominantemente longas ou séries de ficção de programadoras internacionais ou associadas 

com capital estrangeiro: AXN, Cinemax, HBO, HBO Family, HBO Plus, Maxprime, Sony, Telecine Action, Telecine Cult, 

Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch, TNT, Warner Channel 
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Projetos de obras para TV no FSA 

 A 3ª chamada pública é de fluxo contínuo, e se estende até   

 maio de 2013. Novos projetos estarão em análise nos 

   próximos meses.  

Chamada Avaliados Selecionados Valores Investidos 

1ª chamada - 2008 24 5 3.125.878,00  

2ª chamada - 2009 39 23 17.757.222,00  

3ª chamada - 2010 41 21   19.980.000,00  

Chamada 
Inscrições 
concluídas 

Inscrições em 
edição 

Valores 
disponibilizados 

3ª chamada - 2012 
(até 5/2) 

47 69 50.000.000,00 
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 Espaço Qualificado é: 

 Ficção, Documentário, Animação, Reality Shows, 

Videomusicais e Programas de Variedades 

 No Cumprimento da Cota 

 Reality Shows e Programas de Variedades valem desde que 

o formato seja brasileiro 

 Videomusicais valem quando veiculados em canais musicais 

 Validade de 12 meses para os conteúdos 

 Conteúdos em pay-per-view 

 Os 10% semanais devem ser calculados sobre o conjunto 

dos canais da programadora 
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IN 100 de 29 de maio de 2012 



 Obrigações de Programação válidas desde                   

2 de setembro de 2012 

 2h20 semanais até 13/set/2013 

 3h30 semanais a partir de 14/set/2013 

 Obrigações de Empacotamento válidas desde             

1º de novembro de 2012 

 1/6 de canais brasileiros até 13/set/2013 

 1/3 de canais brasileiros a partir de 14/set/2013 

 Limite de 12 canais não sofre alteração 
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IN 100 de 29 de maio de 2012 



 Detalha as diversas classificações de obras, canais e 

empacotadoras e suas condições 

 Controle e Coligação 

 Critérios revelaram-se suficientes 

 Credenciamento 

 Produção Independente 

 Regras claras e objetivas 

 Programadoras 

 Consolidação de Modelo de Negócio 

 Projetos de canal parametrizados 

IN 91, revisão de 29 de maio de 2012 
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IN 109 de 19 de dezembro de 2012 

 Trata das penalidades administrativas e das 

infrações referentes às obrigações contidas na Lei nº 

12.485/11 atualizando a antiga IN 30 

 Estabelece os regramentos e procedimentos básicos 

 Tipifica cada infração e determina a pena passível, 

tais como: 

 Advertência; 

 Multa (definindo o valor mínimo e máximo),                       

inclusive diária; 

 Suspensão temporária do credenciamento; 

 Cancelamento do credenciamento. 
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 Pedidos de Dispensa de Obrigações de Programação 

 Diversos pedidos publicados 

 Contribuições recebidas pela Ouvidoria da Ancine 

 Sendo 3 canais da Viacom, 4 canais da Disney, 1 canal da 

Fox, 1 (o único) canal da TV5Monde, 2 canais da Turner, 2 

canais da Discovery 

 Fiscalização da Programação 

 Questão da Qualificação do Conteúdo 

 Questão da Independência do Conteúdo 

 Reprises 

 Estágio de observação com eventual necessidade de  

     limitação 

 

Outros desdobramentos 
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 Pedidos de Dispensa de Obrigações de 

Empacotamento 

 Diversos pedidos publicados, atualmente em análise 

 DTH (Media Networks/Hispamar) 

 MMDS 

 Operações analógicas 

 Fiscalização das Obrigações de  Empacotamento 

 Houve casos de                                                              

reparação espontânea 

 Primeiras autuações procedidas                                         

quando não houve reparação         

suficiente 
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Outros desdobramentos 



 Efervescência da Produção 

 Alta taxa de ocupação 

 Incremento das receitas 

 Incremento dos salários 

 Incremento da qualidade 

 Nascimento de novos canais brasileiros 

 Mais canais, mais conteúdo 

 Pelo menos 3h diárias nos Canais Brasileiros de Espaço Qualificado 

(CaBEQs, 16 canais) 

 Pelo menos 12h diárias nos Canais Brasileiros de Espaço Qualificado 

de 12 horas (SuperCaBEQs, 4 canais) 

 Pelo menos metade dessas horas deve ser de produção independente 
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Primeiros resultados observados 

http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/ancine-publica-lista-atualizada-de-classifica-o-de-canais-de-programadoras--0


 Diversidade de fontes de informação jornalística 

 Mobilização, profissionalização e organização 

 Aumento expressivo no número de filiações a associações 

organizadas 

 Maior poder na mão dos produtores independentes 

 Poder Dirigente sobre a obra, elementos derivados, etc 

 Maioria dos Direitos Patrimoniais 

 Diálogo aberto entre produtores                                        

e programadores 

 Troca de expertise 

 Maior investimento dos programadores                                              

  estrangeiros e brasileiros 
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Primeiros resultados observados 



 Aumentar a quantidade e a qualidade de escolas 

formadoras e de técnicos capacitados 

 Modernizar a infraestrutura audiovisual 

 Expandir a produção independente 

 Estimular o mercado de licenciamentos para TV, 

internet e dispositivos móveis 

 Aprimorar a agilidade da Ancine                                            

para atender à demanda da TV 

 Identificar e desenvolver                                                        

arranjos regionais 
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Desafios Futuros 

 Norte, NE, CO, Sul 



 Induzir o crescimento robusto do mercado nacional de 

televisão por assinatura e de vídeo por demanda, com 

base na organização e fortalecimento das 

programadoras brasileiras 

 Promover um ambiente de inovação, concorrência e 

respeito ao consumidor 

 Ampliar e facilitar as parcerias entre programadoras e 

produtoras independentes 

 Impulsionar a competitividade internacional das 

empresas audiovisuais brasileiras 
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Desafios Futuros 



Objetivos da Ancine 

 Tornar o mercado audiovisual brasileiro compatível com 

a importância de sua economia 

 Equilibrar o setor com benefícios para todos os agentes 

envolvidos: empresas, consumidor e sociedade 

 Estimular o fortalecimento de empresas de                                   

capital brasileiro 

 Promover a ampla, livre e justa                                    

competição nas atividades de                                                          

programação e empacotamento                                            

no mercado audiovisual brasileiro 
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Destaques da Agenda Regulatória 13/14 

 Regulamento e novas linhas do FSA 

 Critérios e condições para dispensa 

integral ou parcial do cumprimento de 

obrigações 

 Classificação de empresas 

 Credenciamento e programação dos 

canais obrigatórios 

 Mediação de Conflitos e Arbitragem 

 Criação de Câmaras Técnicas 

 Gestão de direitos e exploração 

econômica de projetos audiovisuais 

realizados com recursos públicos  

  federais 
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Destaques da Agenda Regulatória 13/14 

 Sistema de Controle de Bilheteria 

 Acessibilidade 

 Parâmetros de custos para projetos 

que utilizem recursos públicos federais 

 Regulamentação do uso de recursos 

públicos federais em projetos de 

desenvolvimento 

 Revisão da estrutura tributária da 

Condecine 

 Revisão da regulamentação das 

operações de investimento em projetos 

por meio dos mecanismos dos art. 3º, 

do art. 3º-A e do art. 39 
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