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MINISTÉRIO DA CULTURA
SECRETARIA-EXECUTIVA

Conselho Superior do Cinema

Ata da Primeira Reunião Ordinária de 2017 - Biênio 201612018

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, no período das dez horas
às dezoito horas, na Sala de Reuniões 1, do 12° andar, da Torre B, do Edifício Parque
Cidade Corporate, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 03, Asa Sul, Brasília,
Distrito Federal, foi realizada a Primeira Reunião Ordinária de 2017 do Conselho
Superior do Cinema (Biênio 2016/2018), com a participação dos representantes
governamentais: Roberto Freire (Ministro de Estado da Cultura), Mendonça Filho
(Ministro de Estado da Educação), Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado
(Assessor Especial da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República),
Marcelo Maia Tavares de Araújo (Secretário de Comércio e Serviços do Ministério da

Indústria, Comércio Exterior e Serviços), Paula Alves de Souza (Diretora do
Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores), Lívia Andrade Pinheiro
(Assessora da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Cidadania), Marcelo
Manhães de Azevedo (Coordenador de Programas de Infraestrutura de Banda Larga do

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), e Danilo Macedo
(Assessor de Comunicação Social da Secretaria Especial de Comunicação Social da Casa
Civil da Presidência da República); dos representantes da indústria cinematográfica e
videofonográfica nacional: Hiran Silveira (suplente), Carolina Vasconcellos,
Alexandre Machado de Sá (suplente), Adhemar de Oliveira, Márcio Alcaro
Fraccaroli e Eduardo Levy Cardoso Moreira; e dos representantes da sociedade civil:
Carlos José Fontes Diegues, Bruno Villela Barreto Borges e João Daniel Sequeira
Tikhomiroff. A convite do Ministro de Estado da Cultura, compareceram na reunião os

seguintes suplentes dos especialistas e da sociedade civil: André Klotzel, Luiz Alberto
Rodrigues, Paula Caldara Karol Pinha, José Francisco de Araújo Lima, Jorge Humberto
de Freitas Peregrino, Renata Maria de Almeida Magalhães e Rodrigo Guimarães
Satumino Braga. Também estiveram presentes: João Batista de Andrade (SecretárioExecutivo do Ministério da Cultura), Mariana Ribas (Secretária do Audiovisual do
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Ministério da Cultura), Manoel Rangel (Diretor-Presidente da Agência Nacional do
Cinema), Teresa Cozetti Pontual (Diretora de Currículos e Educação Integral do
Ministério da Educação), Silvia Rabello (Presidente do Sindicato Interestadual da
Indústria Audiovisual), Leonardo Edde (Vice-Presidente do Sindicato Interestadual da
Indústria Audiovisual), Marco Altberg (Presidente da Brasil Audiovisual Independente).
Os conselheiros Mauro Garcia Alves e Daniel Pimentel Slaviero, ambos representantes
da indústria cinematográfica e videofonográfica nacional titulares, justificaram com
antecedência as suas ausências da reunião. O Ministério da Fazenda não enviou
representante à reunião. A pauta da reunião constou de três pontos: (1) posse dos novos
membros do Conselho Superior do Cinema; (2) deliberação acerca dos nomes que
comporão as três listas tríplices a serem encaminhadas ao Ministro de Estado da Cultura
para a composição do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual; e (3) exposição
do funcionamento e pontos principais das empresas de telecomunicações e dos segmentos
de jogos eletrônicos e de vídeo sob demanda. Para a discussão dos temas de pauta, os
seguintes documentos foram entregues aos conselheiros: Relatório Informativo sobre as
atividades do Conselho Superior do Cinema e do Comitê Gestor do Fundo Setorial do
Audiovisual; Decreto de 20 de dezembro de 2016 de designação dos conselheiros;
Decreto nO 4.858/2003; Portaria MinC nO 5712016; Portaria MinC nO 119/2014; Decreto
nO 6.299/2007; Relatório "Desafios para a regulamentação do vídeo sob demanda Consolidação da visão do Conselho Superior do Cinema sobre a construção de um marco
regulatório do serviço de vídeo sob demanda"; Notícia Regulatória "Comunicação
Audiovisual sob Demanda", e Nota Explicativa acerca da Análise de Impacto Regulatório
nO 1/2016/SEC - Jogos Eletrônicos. A reunião foi aberta com a saudação feita pelo
Ministro de Estado da Cultura, seguida pela apresentação do Ministro de Estado da
Educação, da Secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, do Diretor-Presidente
da Agência Nacional do Cinema e do Secretário-Executivo do Ministério da Cultura. O
Ministro Roberto Freire agradeceu a participação de todos os presentes e manifestou o
interesse, na qualidade de representante do Governo, de assumir um papel reformista no
âmbito do setor audiovisual, utilizando como exemplo as mudanças previstas para ocorrer
na Lei Rouanet. Com a palavra, o Ministro Mendonça Filho enfatizou a importância de
ser mantida uma contínua integração entre as atividades do Ministério da Cultura e do
Ministério da Educação, motivo pelo qual fez questão de atender ao convite do Ministro
Roberto Freire para participar da reunião. Ainda salientou o papel do colegiado no debate
da regulamentação da Lei nO 13.00612014, que dispõe sobre a inclusão de conteúdo
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audiovisual no currículo da rede básica de ensino. A Secretária Mariana Ribas salientou
o importante papel dos especialistas do setor audiovisual e representantes da sociedade
civil no colegiado, pois eles serão essenciais para trazer as demandas do setor a serem
discutidas nos próximos dois anos. O Diretor-Presidente Manoel Rangel desej ou bons
trabalhos aos novos conselheiros que terão pela frente a difícil missão de dar continuidade
nas discussões de regulamentação do segmento de vídeo sob demanda e de jogos
eletrônicos. Por fim, o Secretário-Executivo João Batista de Andrade, na qualidade de
gestor e cineasta, ressaltou a importância dos cineastas brasileiros participarem das
questões políticas, com vistas a viabilizar a produção das obras por eles pensadas e, assim,
criar condições para o desenvolvimento de suas carreiras. Encerradas as apresentações
dos membros da mesa, o Ministro Mendonça Filho pediu licença para se retirar da reunião
em virtude de outros compromissos anteriormente agendados, informando que a Diretora
de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação, Sra. Teresa Cozetti
Pontual, permaneceria até o fmal da reunião como representante do Ministério da
Educação. (1) Após a apresentação dos representantes da indústria cinematográfica e
videofonográfica nacional e da sociedade civil, o Ministro Roberto Freire empossou os
novos conselheiros presentes, deixando em aberto a defrnição da data de posse dos
demais. Assim, retirou-se da reunião, passando a presidência do colegiado ao SecretárioExecutivo João Batista de Andrade, para prosseguir com o debate dos demais itens de
pauta. (2) Inicialmente, o representante da sociedade civil Carlos Diegues, em nome de
parte dos conselheiros, apresentou a seguinte proposta de nove nomes para integrarem as
listas tríplices de composição do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual: André
Klotzel, Mariza Leão, Beto Rodrigues (Luiz Alberto Rodrigues), Roberto Moreira, Marco
Altberg, Leonardo Edde, Sandro Rodrigues, José Joffilly e Carla Francine. O conselheiro
Márcio Fraccaroli ressaltou o fato de não constar na lista o nome de nenhum exibidor, o
que seria fundamental, e assim indicou o nome do Bruno Wainer. Em seguida, o
conselheiro Beto Rodrigues informou que abdicaria da indicação do seu nome para que
houvesse a substituição pela do Adhemar de Oliveira, o qual poderia suprir essa lacuna
da presença de representante da área de exibição. O conselheiro Adhemar concordou com
a sua indicação e apresentou uma lista com outros dois nomes que também poderiam ser
indicados: Ricardo Difini e Antonio Carlos Caio da Silva. Esgotado o debate sobre o
assunto, os conselheiros concordaram em iniciar a votação somente com a inclusão do
nome de Adhemar de Oliveira no lugar do Beto Rodrigues, a qual foi aprovada pelo

Conselho por unanimidade. O Secretário-Executivo João Batista de:;1::::tion:uz;v'

o plenário sobre a existência de proposta de substituição por outros nomes, porém não
houve novas sugestões. Desta forma, as três listas finais aprovadas foram: a) André
Klotzel, Mariza Leão e Adhemar de Oliveira; c) Roberto Moreira, Marco Altberg e
Leonardo Edde; e c) Sandro Rodrigues, José Joffilly e Carla Francine. (3) No período da
tarde, a sessão foi reaberta pelo Secretário-Executivo, informando que a apresentação das
empresas de telecomunicações, por ainda estar em andamento, seria adiada para um
momento mais oportuno. Assim, o relator Alexandre Machado de Sá iniciou sua
apresentação sobre o cenário atual da indústria brasileira de jogos eletrônicos, abordando
os seguintes pontos: a) o lançamento de edital no valor de dez milhões de reais para a
seleção de propostas de produção de jogos eletrônico, com recursos do Fundo Setorial do
Audiovisual, o que representou um grande avanço em relação aos investimentos públicos
no setor de games; b) o faturamento do setor de games mundial, enfatizando o da América
Latina que abrange 4% do mercado, com crescimento de 20,1 % no último ano, tendo o
Brasil como grande pilar desta alavancagem; c) as possibilidades de integração entre o
desenvolvimento de games e os outros setores do audiovisual, bem como as vantagens
dos jogos na geração de renda em curtos espaços de tempo; d) as múltiplas utilidades dos
jogos, como ferramentas de entretenimento, de ensino e de treinamento; e) as principais
regiões e cidades do Brasil no desenvolvimento de games, com destaque para Recife; f)
O BIG Festival, considerado o maior festival de jogos independentes da América Latina
e os eventuais negócios viabilizados pelo evento; g) os modelos de negócio e o importante
papel dos publishers na divulgação dos games recém-criados; h) a intenção de levar os
jogos brasileiros para o mercado chinês; i) os principais modelos de receita, os diferente
tipos de games e a similaridade das estruturas dos estúdios de games e de audiovisual; e
j) necessidades do setor produtivo de jogos eletrônicos. O relator destacou que a produção
de jogos eletrônicos brasileiros é essencialmente voltada para o mercado externo, sendo
70% da receita provenientes de exportações. Ainda ressaltou que a falta de mecanismos
de incentivo e de fomento à produção de jogos brasileiros, dificulta o desenvolvimento
do mercado, haja vista que é necessário um grande volume de recursos para a criação de
,

jogos. No aspecto de regulamentação do setor, alertou sobre a inexistência de normas
específicas, o que ocasiona, por exemplo, a saída de capital da venda de games de
consoles diretamente para o exterior. Em seguida, a relatora Paula Pinha assumiu o seu
posto para apresentar o cenário atual dos serviços de vídeo sob demanda (VOD). A
conselheira iniciou sua exposição explicando o que é um serviço de VOD e as
transformações ocasionadas pela evolução das tecuologias de trausmissão de dadO~

Ainda abordou os seguintes tópicos: a) a primordial característica dos serviços de VOD
de possibilitar que os seus usuários tenham disponível um catalogo de filmes, séries e
animações para assistir no local, horário e dispositivo que desejarem, o que deve ser
observado quando da regulamentação destes serviços; b) a existência de algoritmos para
definir o perfil do usuário; c) a possibilidade de estender a vida comercial e cultural do
conteúdo audiovisual por meio da disponibilização em VOD; d) o vídeo sob demanda
como facilitador de distribuição da produção audiovisual brasileira; e) o comparativo de
preços dos serviços de VOD em relação aos de televisão por assinatura, o viabiliza o
acesso das pessoas mais carentes e o aumento da demanda por internet de banda larga; f)
o grande sucesso das produções "Narcos" e "3%" no exterior; g) a viabilidade do produtor
criar histórias de formas diferentes, haja vista que uma série de, por exemplo, dezesseis
horas pode ser disponibilizada de uma vez só; e h) as modalidades de VOD e as
tecnologias utilizadas para oferecer os seus serviços. Por fim, salientou a importância que
a discussão sobre a regulamentação dos serviços de VOD seja realizada no âmbito do
Conselho, principalmente após o término da consulta pública da Agência Nacional do
Cinema sobre o tema. Com o término das apresentações, a Secretária Mariana Ribas
solicitou que os conselheiros sugerissem pautas para a próxima reunião, porém ficou
acertado que eles pensariam em conjunto sobre quais eram as principais pautas e
mandariam posteriormente por e-mail, elencando-as em ordem de prioridade. Sem mais
a tratar, a reunião foi encerrada. Esta ata foi aprovada pelo plenário do Conselho Superior
do Cinema.

ROBERTO FREIRE
Ministro de Estado da Cultura
Presidente do Conselho Superior do Cinema
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JOÃO
Secretário-Executivo do Ministério da Cultura
Secretário-Executivo do Conselho Superior do Cinema

