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Senhor Presidente Senador Flavio Arns,  

Senhor Relator Senador Francisco Dorneles, 

Senhoras senadoras e senhores senadores, 

Meu colega Nilson Rodrigues, 

Bom dia a todos, 

 

Há quatro anos o Senado da República, com a recomendação dos 
senhores, confirmou a indicação do Sr. Presidente da República e 
me confiou o mandato de diretor da Agência Nacional do Cinema.  

 

Ao longo deste período regressei a esta comissão por diversas 
vezes tratando de interesses do país relativos ao desenvolvimento 
da indústria e do mercado de cinema e audiovisual no Brasil.  

 

Sempre encontrei atenção, sensibilidade e apoio. Hoje, mais uma 
vez diante dos senhores, gostaria de destacar a importância do 
desenvolvimento de uma vigorosa indústria audiovisual brasileira.  

 

Entendo ainda que é meu dever prestar contas do mandato que me 
foi confiado e compartilhar o que penso serem os desafios para o 
fortalecimento da política pública brasileira de Cinema e 
Audiovisual.  

 

A indústria audiovisual é portadora de inestimável valor cultural. Por 
meio dos conteúdos audiovisuais, valores, tradições e imaginários 
podem se multiplicar em rica diversidade e circular por todo o 
planeta. 

 

Nas duas últimas décadas do século XX a indústria audiovisual 
mundial experimentou grandes transformações. Consolidaram-se 
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novos segmentos de mercado para os produtos audiovisuais e o 
audiovisual foi alçado ao centro da dinâmica econômica mundial.   

 

À medida que avançaram fenômenos descritos como “Sociedade da 
Informação” ou como a “convergência”, o conteúdo audiovisual 
tornou-se o fator que organiza e enlaça numa mesma construção 
diversos setores econômicos e tecnologias: telecomunicações, 
televisão, cinema, internet.  

 

Podemos dizer hoje que, no tabuleiro de xadrez da convergência, o 
conteúdo – o conteúdo audiovisual – é o Rei.  

 

Em 2005 as receitas envolvidas com a venda de produtos e 
serviços audiovisuais – cerca de 450 bilhões de dólares – 
representou o dobro das vendas mundiais de eletrônicos de áudio e 
vídeo, e foi 30% maior que as vendas de servidores, computadores 
e periféricos. 

 

Não foi à toa que fortes posições em torno da liberalização ou não 
do comércio de conteúdos audiovisuais, capitaneadas pelos países 
europeus de um lado, e pelos Estados Unidos de outro, quase 
paralisaram a rodada de negociações – a Rodada Uruguai – que 
precederam a criação da Organização Mundial do Comércio.  

 

Não é à toa que todos os países de economia avançada têm 
construído instrumentos de política pública para lidar com o desafio 
do desenvolvimento da indústria e do mercado audiovisual. 

 

Sintomático da centralidade adquirida pelo audiovisual em um 
mundo convergente e globalizado foi o esforço empreendido pela 
imensa maioria das nações em criar, no âmbito da UNESCO, a 
Convenção da Diversidade Cultural.  
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Esta convenção, subscrita pelo Brasil, permite às nações 
desenvolver políticas públicas para a proteção de seu mercado de 
filmes e programas de TV, salvaguardados das obrigações 
impostas pelas regras da OMC.  

 

O Brasil, senhores, tem avançado na constituição de uma política 
pública sistêmica para o audiovisual. É uma política que almeja 
integrar aspectos culturais, econômicos e de promoção da 
cidadania.  

 

Uma das mais importantes respostas do Estado Brasileiro a este 
desafio foi a criação e o fortalecimento progressivo da Agência 
Nacional do Cinema. Este foi um esforço empreendido nos 
governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio 
Lula da Silva e que contou com o mais amplo apoio desta casa.  

 

Entendo que uma política pública para o audiovisual se estrutura a 
partir de dois pilares fundamentais: o fomento à produção, como 
primeiro pilar e, a circulação das obras brasileiras no mercado 
nacional e internacional, como o segundo pilar. 

 

Sobre o primeiro, a política de fomento à produção, posso afirmar 
que ela tem evoluído continuamente desde o surgimento das leis de 
incentivo fiscal, no início dos anos 90.  

 

Com a ANCINE vieram uma melhor administração dos recursos 
incentivados, os fundos privados de investimento da indústria 
cinematográfica - FUNCINEs, aprimorou-se a lei do audiovisual e a 
parceria entre a produção independente e as programadoras de 
televisão por assinatura. 

 

A partir de 2005 a agência lançou instrumentos de fomento 
automático à produção, baseados no desempenho artístico e 
econômico dos produtores, como o Prêmio Adicional de Renda e o 
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Programa Ancine de Qualidade. Estes mecanismos reintroduziram 
um sistema de mérito na política pública de apoio financeiro.  

 

Recentemente, propusemos a Lei 11.437, que trouxe um novo 
marco para o fomento à produção no país. Esta lei, aprovada no 
Congresso em 2006, reordenou os mecanismos de incentivo fiscal, 
e possibilitou a constituição de um fundo público, cujos recursos são 
provenientes das atividades audiovisuais.  

 

Com o Fundo do Audiovisual, o Estado brasileiro pode se associar 
ao capital privado em projetos audiovisuais com qualidades 
artísticas e com possibilidades de bons resultados de mercado. 

 

Esta associação permitirá um investimento de maior qualidade na 
medida em que reintroduz a equação risco/oportunidade como 
balizador das decisões de investimento público e privado.  

 

O Fundo do Audiovisual permitirá ainda que parte dos recursos 
públicos aplicados retorne ao fundo para retroalimentar o 
investimento em novos projetos audiovisuais.  

 

Entre 1997 e 2002 a produção de cinema chegou a um patamar de 
20 a 30 longas-metragens lançados anualmente. Com as medidas 
adotadas pela ANCINE, elevamos este patamar para 70 a 80 filmes 
anuais no triênio 2006-2008.  

 

Muitos dos nossos filmes têm sido reconhecidos mundialmente por 
suas qualidades técnicas e artísticas, a exemplo de Tropa de Elite, 
ganhador do Urso de Ouro no Festival de Berlim de 2008.  

 

Nossa produção publicitária segue prestigiada nos festivais 
internacionais e recentemente também a nossa produção de 
televisão teve merecido destaque nos prêmios internacionais. 
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Como o Brasil não dispõe de estruturas mundializadas de 
distribuição, ainda que apostemos também no mercado 
internacional, a ocupação do mercado interno segue sendo o nosso 
maior desafio.  

 

Ao longo dos últimos quatro anos mantivemos uma participação 
estável e relevante no mercado de salas de cinema: ao redor de 
11%. São apenas vinte os países no mundo que têm uma 
participação desse porte, nem um deles é latino-americano.  

 

Entretanto, não é razoável que um país como o Brasil não tenha a 
produção brasileira com maior destaque no seu mercado interno. 
Esse sentimento que nutro e que é também dos funcionários e 
diretores da agência corresponde ao desafio central da política 
pública de cinema e audiovisual nos dias de hoje.   

 

O mercado audiovisual brasileiro ainda é pequeno, comparado ao 
peso da economia brasileira no mundo e às dimensões do mercado 
audiovisual mundial: representamos cerca de 1,5% das receitas 
mundiais na venda de produtos e serviços audiovisuais.  

 

Foram R$ 21,5 bilhões de reais no ano de 2008 e, apesar desse 
valor não ser desprezível, representa apenas 20% do faturamento 
da maior empresa mundial do setor: a Time Warner.  

 

Com relação ao acesso dos brasileiros às salas de cinema, desde 
2005 apoiamos os cinemas de 1 e 2 salas com recursos do Prêmio 
Adicional de Renda, apoiando a manutenção das salas e programas 
de formação de público. 

 

Em 2008 realizamos pela primeira vez uma grande campanha 
promocional de valorização do filme brasileiro e de estímulo à 



 6 

freqüência às salas de cinema, tornando o filme nacional mais 
acessível a todos.  

 

Também com este objetivo atuamos no desenho do Vale Cultura, 
iniciativa legislativa do Ministério da Cultura que reputo, brevemente 
será submetida pelo Presidente da República ao exame do 
Congresso Nacional e pode viabilizar o acesso dos trabalhadores e 
suas famílias ao consumo de bens e serviços culturais, dentre eles 
os serviços audiovisuais. 

 

Estamos convencidos de que é preciso ampliar radicalmente o 
número de salas de cinema no Brasil, levando-as por meio de 
empreendedores privados a todas as cidades brasileiras com mais 
de 100 mil habitantes e situando-as em locais de grande 
concentração da população de classe C. 

  

Outra frente de promoção ao acesso do filme nacional está no apoio 
às empresas distribuidoras brasileiras. Entendemos que uma forte 
aliança entre essas empresas e a produção nacional é necessária 
para colocar nossos filmes, de forma sustentada, ao alcance de um 
número maior de pessoas.  

 

Assim, em 2005, criamos a modalidade “distribuição” do Prêmio 
Adicional de Renda que todo ano tem garantido recursos para que 
as empresas distribuidoras brasileiras possam trabalhar com o filme 
brasileiro de maneira competitiva.  

 

Estes recursos, somados aos FUNCINES e as novas linhas do 
Fundo do Audiovisual para o fortalecimento das distribuidoras 
brasileiras, ampliaram a capacidade do país em realizar filmes 
competitivos e com eles ocupar o mercado interno. 

 

Contudo, é no vídeo doméstico (DVDs), na televisão aberta, e, 
principalmente na TV fechada, que estão as maiores parcelas do 
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faturamento do mercado audiovisual, seja no Brasil, seja em outros 
países do mundo.  

 

Gostaria de focar aqui nos segmentos de vídeo doméstico e da 
televisão por assinatura, pois o segmento de televisão aberta está 
consolidado no país, cumprindo com muita propriedade a missão de 
levar o conteúdo audiovisual e, principalmente o conteúdo 
brasileiro, aos lugares mais distantes do país.  

 

O brasileiro quer diversidade audiovisual, quer ter a possibilidade de 
acesso a mais e melhor conteúdo brasileiro: mais dramaturgia 
audiovisual, mais documentários, mais animação, feitos no país, 
seja para a televisão, seja para o cinema. 

 

Hoje, uma parcela importante da população, oriunda da classe C 
não tem acesso, via mercado, a serviços audiovisuais baratos.  

 

Os pacotes de TV por assinatura são de 3 a 4 vezes mais caros que 
na Argentina e duas vezes mais caros do que em Portugal e na 
Espanha. 

 

Precisamos construir políticas públicas sólidas, que tenham a oferta 
de serviços audiovisuais mais baratos como horizonte a ser 
continuamente perseguido. É preciso aumentar a escala, ampliando 
o número de consumidores, expandindo o mercado. 

 

No segmento de vídeo doméstico precisamos reservar uma atenção 
especial às locadoras. São oito mil locadoras espalhadas por todo o 
território nacional e muitas vezes o DVD é o único serviço 
audiovisual, além da televisão aberta, disponível nas pequenas 
cidades brasileiras. 
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Cuidar da preservação deste segmento de mercado é perseguir um 
tratamento tributário especial para ele e intensificar a ação do 
Estado no combate a pirataria. 

 

No segmento de televisão por assinatura precisamos de um 
mercado que seja capaz de ofertar ao consumidor a diversidade 
audiovisual existente no mundo, mas também a cultura brasileira: 
filmes e programas de TV feitos no Brasil, por brasileiros.  

 

Em 2007, à exceção do Canal Brasil – cuja existência se deve a 
uma regulamentação federal – os canais dedicados à exibição de 
filmes na TV por assinatura brasileira exibiram 4.352 obras 
cinematográficas e apenas 45 filmes nacionais – ou seja, 1% do 
total.  

 

Se examinarmos o conteúdo infantil, ou mesmo seriados e séries, 
só não temos um cenário pior porque desde 2001 a Ancine 
administra um mecanismo de fomento, à disposição das 
programadoras internacionais, que leva uma pequena quantidade 
de obras brasileiras aos canais estrangeiros.  

 

A televisão por assinatura é o segmento de mercado audiovisual 
com maior potencial de crescimento no país.  

 

Precisamos de assinaturas mais baratas e de canais mais próximos 
ao brasileiro da Classe C, historicamente o grande entusiasta do 
conteúdo e da dramaturgia nacional.  

 

Países de perfil sócio-econômico semelhante ao brasileiro, tais 
como a Argentina, a Índia e a China mostram que é possível chegar 
a perto de 50% de penetração do serviço de TV por assinatura, 
incorporando maiores parcelas da população neste mercado.  
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O Brasil precisa de um mercado de TV paga mais aberto à 
competição. Precisamos de um cenário mais competitivo no âmbito 
das redes, da distribuição.  

 

Mas precisamos principalmente de um cenário competitivo no 
âmbito do conteúdo. Um cenário que desperte o ânimo do 
empresariado brasileiro para investir em filmes, programas de TV e 
em canais de programação, com conteúdo nacional e regional, 
voltados ao público brasileiro. 

 

Este é um desafio que hoje está nas mãos do Parlamento brasileiro. 
Na Câmara, temos a tramitação do PL 29, do deputado Paulo 
Bornhausen, já discutido em três comissões e no Senado temos os 
PLS 280 (2007) do Senador Flexa Ribeiro e o PLS nº 182 (2009), 
da Comissão de Assuntos Econômicos.  

 

Eu vejo o momento como de grandes oportunidades para o Brasil. 
Me animo com a constatação de que em meio a uma das maiores 
crises econômicas que o mundo já viveu, o mercado de cinema no 
Brasil cresce – vendemos 30% mais de ingressos no primeiro 
quadrimestre do ano em relação ao mesmo período de 2008. 

 

Neste mesmo período o cinema brasileiro já vendeu 8,1 milhão de 
ingressos, atingindo uma fatia de mercado de 21% e 
correspondendo a 90% do total de ingressos vendidos por filmes 
brasileiros durante todo o ano passado. 

 

Temos talentos técnicos e artísticos, temos boas histórias, temos os 
recursos necessários para investir, temos um grande país.  

 

Os brasileiros gostam de se ver na tela, em todas as telas. Somos 
um povo de autoestima elevada e há no mundo uma enorme 
curiosidade pelo nosso país. 
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Acredito que o Congresso Nacional acertou quando estruturou a 
Ancine como agência de regulação, fiscalização e fomento. É uma 
construção feliz. 

 

Permite ao Estado brasileiro estar em condições de responder aos 
desafios colocados, hoje e no futuro, ao desenvolvimento da 
indústria e do mercado audiovisual nacional. 

 

Na Ancine o que nos desafia e anima é trabalhar para fazer crescer 
o mercado brasileiro de cinema e audiovisual, e ocupá-lo com os 
filmes e obras audiovisuais brasileiras.  

 

Entendo que a opção brasileira por ser um grande centro produtor 
de obras audiovisuais é definitiva. Eu a vejo articulada com a opção 
por fazer do Brasil um grande país no concerto das nações. 

 

Muito obrigado, 

Manoel Rangel 


