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Mensagem do 
Presidente
Diretor-presidente Christian de Castro Oliveira 

A indústria do cinema e do audiovisual no Brasil movimenta mais de 25 
bilhões de reais por ano e emprega, hoje, cerca de 335 mil profissionais 
direta e indiretamente. Sua cadeia econômica é complexa e atravessa 
um processo de acelerada transformação, com o surgimento de novos 
modelos de negócios e oportunidades inéditas de geração de valor, criadas 
pela tecnologia digital. O próprio comportamento dos espectadores está 
mudando, à medida que se multiplicam os canais de distribuição e consumo 
de conteúdos audiovisuais.

O papel do Estado nesse processo também precisa ser constantemente 
aprimorado, principalmente como indutor do desenvolvimento. Como 
principal responsável pela execução das políticas públicas para o setor e 
como gestora do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), a Ancine (Agência 
Nacional do Cinema) enfrenta o desafio de criar as condições para o 
crescimento real e sustentado do mercado, com ênfase na tecnologia, 
na criação de propriedade intelectual, no controle do uso dos recursos 
públicos e na atração de investimentos privados — sem prejuízo daqueles 
mecanismos de fomento direto e indireto de eficácia comprovada no uso 
responsável e estratégico de recursos públicos.

Em consonância com essa premissa, desde que assumimos o comando da 
Agência, em janeiro deste ano, não medimos esforços no sentido de agilizar, 
simplificar e desburocratizar processos. 

 
Esse plano inclui a automatização do controle de execução dos projetos, por 
meio do Sistema de Triagem Financeira (STR) e a preparação para a adoção, 
em parceria com o BNDES, da tecnologia blockchain no acompanhamento 
e na prestação de contas dos projetos financiados pelo FSA. Com o 
mapeamento em tempo real da movimentação dos recursos aportados, 
ficará mais fácil identificar os gargalos da indústria e adotar medidas para 
sua superação.

Outras diretrizes merecem destaque. A regionalização dos investimentos 
do FSA foi reforçada, com a reserva de 30% dos recursos para projetos de 
desenvolvimento, produção, distribuição, programação, jogos eletrônicos 
e infraestrutura das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e de 10% 
dos recursos para projetos da região Sul e dos estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo. Além disso, firmamos parcerias com bancos regionais, como 
o Banco do Nordeste e BDMG, de forma a conferir maior agilidade e fluidez 
no financiamento da indústria local. Empreendedores fora do eixo Rio-São 
Paulo também estão sendo crescentemente beneficiados por editais de 
coinvestimentos regionais, com o FSA complementando e estimulando 
programas de entes públicos estaduais e municipais. Outros focos de 
atenção da Agência são as políticas permanentes de capacitação, não 
somente do corpo técnico da Ancine, mas dos próprios agentes regulados 
para a correta execução dos projetos; ações concretas de combate à pirataria, 
com a criação de uma Coordenação dedicada ao problema e a realização 
da primeira Câmara Técnica de Combate à Pirataria, em julho de 2018; e 
o estímulo consistente às coproduções internacionais e à exportação de 
conteúdos, fundamental em uma indústria crescentemente globalizada. 
Tudo isso acompanhado de investimentos em tecnologias associadas ao 
audiovisual.

 
 
Christian de Castro, diretor-presidente da Ancine

Atentos às exigências dos órgãos de controle e em 
constante diálogo com o Tribunal de Contas da União (TCU), 
implementamos um plano de ação que está aumentando 
a transparência e saneando diversas inconsistências 
acumuladas ao longo dos anos.
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Mas é preciso fazer mais: mapear e quantificar os empregos diretos e indiretos 
gerados pelo setor; aferir o real impacto e o efeito multiplicador da política 
pública no mercado; acompanhar e avaliar a arrecadação de tributos, de 
forma a fundamentar com números e dados concretos, e não somente 
com discursos, a importância estratégica do apoio ao setor. Entendemos 
que tudo isso não é mais que obrigação de uma gestão desvinculada de 
qualquer agenda ideológica e comprometida com a excelência técnica e 
com os retornos culturais, econômicos e sociais dos investimentos do FSA e 
dos aportes realizados por meio de mecanismos de renúncia fiscal.

Pensada e elaborada ao longo de 2018, em novembro lançamos uma 
campanha 100% digital para desfazer os equívocos que muito ainda 
possuem ao não enxergar no audiovisual brasileiro uma indústria capaz de 
gerar um número muito maior de empregos do que o setor farmacêutico, 
por exemplo.

A indústria do audiovisual é um setor da economia de crescente importância 
estratégica seja por ser ferramenta de afirmação e divulgação de nossa 
identidade cultural, seja por sua capacidade de alavancar emprego, renda 
e valor, por meio de propriedades intelectuais. Não por acaso, os países 
mais ricos e desenvolvidos do planeta contam com indústrias audiovisuais 
robustas e com políticas de exportação e internacionalização de conteúdos, 
cada vez mais importantes em um cenário de crescente globalização da 
cultura e da economia. O êxito do audiovisual nesses países não pode ser 
dissociado da capacidade de atração de investimento privado nem da 
ênfase dada à tecnologia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Além da campanha publicitária, estamos trabalhando para, a partir do 
primeiro semestre de 2019, apresentar de forma sistemática e detalhada 
números que demonstram a real dimensão do setor audiovisual na 
economia, como gerador de empregos, percentual do PIB e uma quantidade 
importante de impostos recolhidos em toda a cadeia.

São imensos os desafios que se apresentam nos próximos anos — 
organizacionais, regulatórios e institucionais, do fomento à fiscalização. 
Mas também é imensa a nossa disposição de enfrentar esses desafios, em 
prol do desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira.

Vivemos um momento em que o Brasil busca a 
retomada do crescimento econômico, processo 
que exigirá respostas seguras, rápidas, eficientes e 
transparentes da Ancine, na condição de Agência 
Reguladora responsável por garantir a segurança 
dos investimentos em um setor estratégico para 
o desenvolvimento econômico e cultural do país.

Nossa intenção é fazer o mercado enxergar valor 
na cadeia do setor e diminuir sua dependência da 
política governamental de fomento ao audiovisual, 
criando condições para a atração cada vez 
maior de investimento privado a partir de maior 
segurança jurídica, menor burocracia, maior 
previsibilidade, maior controle e mais transparência.

Mensagem do 
Presidente
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo
1. Missão e Visão

A Agência Nacional do Cinema –  Ancine é a entidade federal responsável pela implantação das políticas públicas voltadas ao setor audiovisual no Brasil. 
Ela é uma autarquia sob regime especial, criada pelo art. 5º da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, dotada de autonomia administrativa 
e financeira e vinculada ao Ministério da Cidadania.

No seu processo de Planejamento Estratégico, a Ancine definiu como sua missão Desenvolver e regular o setor audiovisual em benefício da sociedade 
brasileira. Ela executa sua missão por intermédio do fomento, da regulamentação e da fiscalização das atividades cinematográficas e videofonográficas  
no país.

Como visão, a Ancine busca tornar-se o centro de conhecimento e principal indutor do desenvolvimento equilibrado do setor audiovisual, com ampliação 
do acesso, diversidade e valorização do conteúdo brasileiro. Para isso, a Agência pretende promover, por meio de agendas regulatórias bianuais, um grande 
número de iniciativas em diferentes frentes de atuação: Gestão do Conhecimento e Comunicação, Regulação e Fiscalização, Desenvolvimento e Circulação 
e Acesso. 

Considerando a premissa de que a Administração Pública existe para identificar e atender às demandas sociais, a perspectiva em questão relaciona ainda 
os Atributos de Valor para a sociedade: valorização da cultura nacional e da língua portuguesa; liberdade de expressão; justa competição e pluralidade de 
agentes; respeito ao direito autoral; diversidade cultural; regionalização; acesso ao conteúdo audiovisual; setor sustentável; responsabilidade socioambiental. 
Os Atributos de Valor representam as convicções dominantes, descrevem como a Ancine pretende atuar no cotidiano para o cumprimento de sua Missão, e 
devem ser seguidos em todas as esferas de atuação da Agência.
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo
2. Estrutura Organizacional

Organograma da Ancine

 
 
 
 
 
 Fonte: https://www.ancine.gov.br/sites/all/organograma/index.html
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo
2. Estrutura Organizacional

Integrantes da estrutura organizacional da Ancine em 2018
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo
3. Modelo de Negócios

Proposta de valor

A atividade da Ancine é desenvolver e regular o mercado audiovisual brasileiro em benefício da sociedade e, além disso, subsidiar a formulação da Política 
Nacional do Audiovisual. Entre os insumos da Ancine estão as diretrizes estratégicas do Governo Federal, em especial do Ministério da Cidadania e da Secretaria 
Especial de Cultura, a qual está vinculada; demandas gerais da sociedade; tendências nacionais e internacionais de mercado; inovações tecnológicas com 
impacto no setor audiovisual; e ainda dados de mercado gerados a partir das obrigações normativas controladas pela própria Agência.
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo

Atividades chave

Entre as atividades-chave da Ancine estão a Regulamentação, por meio de instruções normativas, de leis e outras normas formuladas pela política pública 
do audiovisual; a Fiscalização do cumprimento das obrigações legais e infralegais; o Registro dos agentes econômicos atuantes no ecossistema audiovisual 
e de suas obras; o Desenvolvimento do Mercado Brasileiro e sua internacionalização, a partir do fomento direto e indireto às atividades do setor; e a Análise 
e Divulgação de Dados e Estudos gerados a partir das atividades relatadas anteriormente, que servirão de base para o aperfeiçoamento dos mecanismos de 
regulação do mercado, de maneira cíclica.

3. Modelo de Negócios
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo

Segmentos de Mercado

A Ancine atua em diversos segmentos de mercado da cadeia de valor do audiovisual, desde a produção até a exibição de conteúdos ao consumidor. Entre os 
principais agentes econômicos regulados pela Ancine estão os produtores audiovisuais, distribuidores de conteúdo, salas de cinema, programadores de TV, 
radiodifusores, empacotadores e operadoras de telecomunicações. 

3. Modelo de Negócios
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo

Fontes de receita

Para o desenvolvimento do mercado a Ancine conta com mecanismos 
de incentivo indireto (renúncia fiscal) e direto (Fundo Setorial do 
Audiovisual). Os mecanismos de incentivo indireto (Lei Rouanet 8313/91, 
Lei do Audiovisual 8685/93 e MP 2228-1/01) permitem que contribuintes 
(pessoas físicas e jurídicas) tenham abatimento de imposto de renda ou no 
pagamento de tributos (CONDECINE) caso contribuam para o financiamento 
obras audiovisuais. Já o incentivo direto se dá basicamente por meio do 
Fundo Setorial do Audiovisual. A principal receita do fundo é a CONDECINE 
(Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 
Nacional), devida por concessionárias, permissionárias e autorizadas de 
serviços de telecomunicações que prestam serviços que se utilizem de meios 
que possam distribuir conteúdos audiovisuais (CONDECINE TELES); empresas 
que enviam remessa ao exterior de importâncias relativas a rendimentos 
decorrentes da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas 
(CONDECINE REMESSA); e empresas que explorem comercialmente  obras 
audiovisuais em cada um dos segmentos de mercado (CONDECINE TÍTULO).  
 

3. Modelo de Negócios

Parcerias-chave

Para operacionalizar as ações de desenvolvimento a Ancine conta com 
parceiras-chave com instituições financeiras como BNDES, BRDE e Banco 
do Brasil. Com o intuito de aprimorar seus processos internos, a Ancine 
vem realizando desde o início de 2018 diversas ações em conjunto 
com esses bancos como forma de padronizar e agilizar os serviços 
oferecidos aos proponentes e ao mesmo tempo aumentar o controle 
sobre o uso do dinheiro público. Entre essas ações está, por exemplo, o 
desenvolvimento de um projeto piloto do uso da tecnologia Blockchain, 
que irá proporcionar maior transparência, controle e segurança nos 
gastos de projetos feitos com dinheiro público. Além de bancos, a 
Ancine tem estreitado também relações com a Apex - Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos e órgãos congêneres 
em outros países, com o objetivo de internacionalizar cada vez mais o  
audiovisual brasileiro. 

Recursos-chave

A operacionalização e o aperfeiçoamento dos mecanismos de regulação 
e desenvolvimento de mercado dependem basicamente da análise e 
interpretação dos dados geridos pela própria Ancine em suas diversas 
superintendências e secretarias. Dessa maneira, em 2018 a Agência 
intensificou os esforços para unificar diversas bases de dados - um dos seus 
maiores recursos-chave -  e integrar seus sistemas, de forma a organizar 
informações e realizar análises mais relevantes sobre o impacto das ações de 
desenvolvimento e regulação. A partir do monitoramento de indicadores-
chave a Ancine poderá, cada vez mais, identificar falhas na aplicação da 
política pública, identificando oportunidades e subsidiando a tomada de 
decisão dos formuladores da política nacional do audiovisual.
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo

Estrutura de custos

Tudo isso foi feito ao mesmo tempo em que se realizou um downsizing 
nos custos, diminuindo os valores nominais de 67 para 51 milhões (24% 
de economia), com redução de 40 servidores terceirizados (271 para 
231). Em relação aos contratos, a Ancine diminui os seus custos de  
R$ 9,2 milhões em 2017 para R$5,8 milhões em 2018. A Agência trabalha 
com um quantitativo de servidores relativamente estável nos últimos anos 
(outubro de 2014 à outubro de 2018), tendo diminuído 4,23% em seu 
tamanho de efetivo (426 para 408 servidores públicos).

Canais de Comunicação e Relacionamento

Como forma de melhorar o atendimento à sociedade e seus agentes 
regulados, em 2018, a Ancine, por meio de sua Assessoria de Comunicação, 
realizou um trabalho de revisão dos seus canais de comunicação. Foram 
mapeados os canais mais e menos efetivos, bem como a necessidade de 
aperfeiçoamento e reformulação dos mesmos. Desse trabalho surgiu a 
criação de um chatbot no Facebook para dirimir as dúvidas dos proponentes 
em relação aos editais do FSA. A ideia é que no futuro outras áreas que 
também tenham contato com o público externo contribuam com o seu 
conhecimento para que que a ferramenta fique cada vez mais inteligente e 
assertiva. Além do chatbot, em 2018 a Ancine criou um Grupo de Trabalho 
para reformular o seu portal. O novo portal, em desenvolvimento, terá o 
seu conteúdo segmentado de acordo com o perfil do regulado, sendo 
mais assertivo na disponibilização das informações e no oferecimento 
dos serviços prestados. Além disso, a Ancine desenvolveu um programa 
permanente para dirimir dúvidas dos regulados a partir de palestras 
promovidas pelos servidores. O programa, intitulado “Encontros com a 
Ancine”, foi promovido em 2018 no Rio de Janeiro, Florianópolis, Fortaleza 
e São Paulo. Outros canais de comunicação foram mantidos e reforçados 
como o youtube, twitter, telefone, email, além do atendimento por meio 
dos escritórios central, sede e escritórios regionais.

3. Modelo de Negócios
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo

As estimativas de bilheteria para o mercado de salas de exibição globais 
indicam que no ano de 2018 a bilheteria mundial ultrapassará os 41 bilhões 
de dólares, mantendo sua trajetória de crescimento que já dura mais de  
dez anos.

Essa trajetória de crescimento dos últimos anos tem como característica 
um aumento constante da participação dos mercados asiáticos no cenário 
internacional. Enquanto a participação das outras regiões manteve-se estável, 
a participação do mercado asiático na bilheteria global mais que dobrou nos 
últimos dez anos, alavancando a venda de ingressos e as receitas do setor. Em 
2017, por exemplo, dentre os seis países de maior receita em bilheteria, quatro 
estavam na região.

Durante esse período, não só os grandes estúdios passaram a investir na 
distribuição de suas obras nesses gigantescos mercados, que até então 
possuíam grande espaço para expansão, como suas próprias dinâmicas 
internas se fortaleceram. Por exemplo, na lista das maiores bilheterias mundiais 
em 2018 é possível observar filmes chineses com receitas que superaram o 
meio bilhão de dólares.

Em 2017, o mercado brasileiro esteve entre os 15 maiores geradores de 
receita de bilheteria de cinemas.  Em 2018, no entanto, conforme resultados 
apontados pelo Informe Anual Preliminar do Observatório Brasileiro de 
Cinema Audiovisual (OCA), da Agência Nacional de Cinema (Ancine), as salas 
de exibição do Brasil tiveram um público 12,6% inferior ao de 2017, na casa 
dos 161 milhões de espectadores. Tal queda é superior àquela apresentada em 
2017 (1,6%), tratando-se do segundo ano de retração após um crescimento 
contínuo que se estendeu desde 2009 até 2016.

 A renda bruta de bilheteria, que também vinha em um crescimento contínuo 
desde 2005, mantido em 2017 graças ao aumento do preço médio do ingresso, 
também apresentou queda de 11,6% em 2018, totalizando aproximadamente 
2,4 bilhões de reais. Entre os principais fatores para essa queda pode estar a crise 
econômica que o Brasil enfrenta e da qual ainda não se recuperou totalmente. 

4. Análise do Ambiente Externo

No entanto, apesar dos indicadores gerais apresentarem variações negativas 
em 2018, os resultados referentes a filmes brasileiros apontaram na direção 
oposta. Tanto o público como a renda dos filmes nacionais exibidos em salas 
de cinema no ano de 2018 demonstraram significativos aumentos de 25,3% 
e 14,8%, respectivamente. No total, os filmes nacionais alcançaram mais de 
23 milhões de ingressos vendidos, enquanto a renda gerada pela bilheteria 
ultrapassou os 282 milhões de reais. Com isso, a participação do cinema 
nacional no mercado chegou a 14,4% (em público), um aumento significativo 
em relação aos 9,6% alcançados em 2017.

Participação de Mercado - Público

Fonte: Ancine
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo
4. Análise do Ambiente Externo

Participação da programação brasileira no mês de dezembro de 2018

Os percentuais representam a participação das obras brasileiras de espaço 
qualificado nas grades diárias de programação, nas 24 horas do dia e, mais 
especificamente, no horário nobre, durante o mês em análise. Canais brasileiros de 
espaço qualificado infantisnão fazem parte da amostra.

Fonte: https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/mensal_tv_paga_dezembro_2018_0.pdf

O mercado brasileiro mantém a tendência internacional de concentração de 
audiência em grandes produções estrangeiras, principalmente americanas. No 
entanto, é importante frisar que a produção nacional está costumeiramente 
representada entre as maiores bilheterias. Em 2018, o segundo filme de maior 
público nos cinemas em 2018 foi nacional e, dentre os 30 filmes mais vistos no 
ano, três foram brasileiros. 

As grandes companhias distribuidoras (“majors”) mantém no mercado brasileiro 
seu domínio global. Mas há que se destacar modelos de codistribuição de 
empresas brasileiras que trabalham majoritariamente com filmes nacionais 
e que vêm ganhando destaque nos últimos anos. Em 2018, esse modelo 
permitiu que duas distribuidoras brasileiras, atuando em conjunto, ocupassem 
o terceiro lugar em termos de público atingido dentre as distribuidoras, 
superando grandes empresas estrangeiras.

Ainda em 2018, foi alcançado um novo recorde no lançamento de obras 
nacionais, como 171 filmes brasileiros lançados comercialmente em salas de 
exibição. Foi o ano com maior número de lançamentos brasileiros desde 1995, 
e a participação em relação ao total de lançamentos chegou a 37,9%, também 
o maior valor da série histórica.

O ano de 2018 também manteve a tendência de crescimento e valorização 
global do conteúdo produzido para TV que nos últimos anos vem atraindo 
cada vez mais talentos e recursos da indústria. 

No Brasil, desde a promulgação da Lei 12.485/11 (Lei da TV Paga), a produção 
nacional para esse segmento vem apresentando constante fortalecimento. 
Conforme apontado nos Resultados Mensais de TV Paga Observatório Brasileiro 
de Cinema Audiovisual (OCA), os canais de espaço qualificado tiveram, até 
dezembro de 2018, 8,8% da sua programação voltada para obras brasileiras, 
sendo 5,5% para obras independentes.  Já os chamados “canais brasileiros 
de espaço qualificado”, programados por programadoras brasileiras, tiveram 
um percentual de 55,7% da sua programação ocupados por obras nacionais, 
sendo 36,3% independentes.
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Visão geral  
organizacional e ambiente externo

A Ancine, atenta ao crescimento de importância do segmento, realizou 
em 2018 um estudo de impacto regulatório voltado para a avaliação de 
resultados e proposição de eventuais melhorias no estoque regulatório 
hoje aplicado, incluindo revisão e desburocratização de atos normativos, 
de forma a aumentar a eficiência da política pública aplicada ao setor. 

O crescimento do conteúdo nacional no mercado de TV vem acompanhado 
também pela notável expansão dos serviços de vídeo sob demanda (Video 
on Demand – VOD).  O crescimento global desse novo serviço trouxe 
mudanças significativas ao setor audiovisual, introduzindo uma nova 
cadeia de valor e novos modelos de negócios, além de novos “players”, 
que em pouco tempo já ocuparam grandes fatias de mercado, passando 
a competir com os tradicionais estúdios internacionais no mercado de 
criação de conteúdo e oferta de produtos audiovisuais.

No Brasil, em 2018, a Ancine iniciou um processo de análise de impacto 
regulatório para estudar esse mercado, de forma a avaliar a necessidade 
de criação de marcos regulatórios sólidos e eficazes que busquem inserir 
esse novo modelo no quadro das políticas públicas do Estado brasileiro 
já existentes para o setor. Paralelamente, o Conselho Superior de Cinema 
também iniciou amplo debate sobre o tema, voltado principalmente 
para buscar a forma mais equilibrada de aplicação da Contribuição para 
o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE).

O citado crescimento de novas mídias (como TV e Vod, dentre outras) 
ocasionaram que os grandes players internacionais do setor audiovisual 
realizassem constantes atualizações nos seus modelos de negócio, 
buscando se adaptarem às novas tecnologias e às novas formas de consumo 
de conteúdo audiovisual.

Acompanhando esse movimento, vimos nos últimos anos a fusão do grupo 
de mídia Time-Warner com a empresa de comunicações AT&T e, em 2018, 
o anúncio da aquisição pela Disney de boa parte das operações do grupo 
21st Century Fox.

Uma vez que o mercado brasileiro está plenamente integrado na operação 
dos grandes grupos de mídias internacionais, esses novos arranjos 
impactam diretamente ne cenário nacional e suas implicações vem 
sendo objeto de monitoramento não só da Ancine, como também do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e Agência Nacional 
de Telecomunicações - Anatel. Juntos, esses dois órgãos vêm conduzido 
análises sobre os efeitos desses novos arranjos no contexto normativo 
existente hoje no país, bem como eventuais ações a serem tomadas para 
garantir o equilíbrio do mercado nacional.

Outro mercado de conteúdos audiovisuais em larga expansão no Brasil é o 
mercado de Games. De acordo com 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos 
Digitais, realizado pelo Ministério da Cultura (MinC) e pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), de 2014 a 
2018 houve um aumento de 164% nos número de desenvolvedores de jogos 
eletrônicos no Brasil, um salto de 142 para 375 empresas. Ainda segundo o 
estudo, foram produzidos nos últimos dois anos 1718 jogos no país. Como 
forma de impulsionar a participação brasileira nesse mercado, a Ancine, em 
2018 - por meio do Fundo Setorial do Audiovisual - investiu 45,25 MM na 
produção e comercialização de jogos eletrônicos brasileiros independentes. 
Além de estimular a produção de jogos brasileiros, os investimentos do FSA 
como sócia dos projetos permitirão a Ancine coletar dados que poderão servir 
de insumo para a formulação de um futuro marco regulatório do segmento  
desse mercado. 

4. Análise do Ambiente Externo
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O planejamento estratégico, elaborado para o quadriênio 2017-2020, foi expresso no Mapa Estratégico: 

 
      Fonte: https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/MapaEstrategicoPortal.pdf

1. Objetivos Estratégicos
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Situada no ápice do Mapa Estratégico da Ancine, a perspectiva Sociedade 
simboliza o “resultado” dos esforços demandados nas demais perspectivas, 
evidenciando a relação de causa e efeito. Ou seja, a consecução dos 
objetivos das perspectivas dispostas na parte inferior do Mapa contribuem 
para o cumprimento da Missão e para a realização da Visão, ambas baseadas 
nos Atributos de Valor para a sociedade.

Relacionada principalmente às atividades da área finalística da Agência, a 
perspectiva Foco de Atuação está segregada nos temas Desenvolvimento, 
Circulação/Acesso e Regulação/Fiscalização. Essa perspectiva apresenta 
os objetivos estratégicos primordiais para o cumprimento da missão 
institucional e o alcance da visão, além de destacar o tema Gestão do 
Conhecimento/Comunicação, cujos objetivos contribuem para o sucesso 
dos temas acima.

O tema Desenvolvimento compreende os objetivos referentes à 
construção de uma indústria audiovisual nacional sustentável, como o 
estímulo à produção brasileira independente e à produção regional, o 
aprimoramento de mecanismos de financiamento ao setor e o incentivo à 
capacitação de agentes, gestores e empresas. 

O tema Circulação/Acesso engloba objetivos que buscam ampliar o acesso 
da população aos conteúdos produzidos no país, impulsionar a diversidade 
de agentes e expandir a utilização dos novos recursos tecnológicos no 
setor audiovisual. Já o tema Regulação/Fiscalização traz os objetivos 
relacionados à regulamentação e supervisão do mercado regulado.

Também elencado na perspectiva em questão está o tema Gestão do 
Conhecimento/Comunicação, que relaciona os objetivos que visam 
aperfeiçoar a produção e transmissão de conhecimento do audiovisual, 
a promoção de parcerias estratégicas e o aumento da transparência e da 
participação da sociedade nas decisões da Agência.

1. Objetivos Estratégicos

A perspectiva Foco de Atuação está situada entre as outras duas perspectivas, 
formando um conjunto coeso e interdependente, com seus objetivos se 
inter-relacionando e formando um fluxo de causa e efeito que se inicia na 
perspectiva Organização Interna e termina na perspectiva Sociedade.

A perspectiva Organização Interna, dividida nos temas Recursos Financeiros, 
Gestão e Pessoas, destaca sete objetivos relacionados a processos internos 
estruturantes e transversais da Agência. Essa perspectiva está posicionada 
na base do Mapa Estratégico, dando suporte ao alcance dos objetivos  
das demais.

O tema Gestão trata dos objetivos voltados para a otimização das atividades 
da Agência. Destaca, como propostas a serem alcançadas pela Ancine, a 
adequação da estrutura organizacional, a implantação de processos de 
modernização administrativa (Gestão por Resultados), o aprimoramento 
de procedimentos relativos às ações de fomento empreendidas pela 
Agência, a ampliação dos sistemas de informação integrados e a promoção 
de sinergia entre os setores.

Já o tema Pessoas inclui os objetivos estratégicos que visam à adequação 
e ao desenvolvimento do capital humano. Ressalta o ajuste do quadro de 
pessoal, quantitativa e qualitativamente, compatível com as necessidades 
e os desafios da Agência.

Como os objetivos são ligados por meio de uma relação de causa e efeito, 
o alcance de um objetivo da base do Mapa Estratégico cria condições 
favoráveis para a consecução dos objetivos situados acima, o que contribui 
para que a Ancine cumpra a sua missão e concretize sua visão.
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Em 2017, os órgãos da administração pública foram convocados a 
aprimorarem práticas de governança, por meio do Decreto nº 9203/2017. 
O decreto define governança como “conjunto de mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar 
a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 
serviços de interesse da sociedade”. 

Os atrib utos da governança pública apontados no decreto são: 

Dentre esses atributos, merece destaque a Gestão da Integridade, que 
começou a ser desenvolvida na Agência em 2018. Com vistas a uma atuação 
voltada para a busca de altos padrões de ética e conduta, foi recomendado 
que os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional 
adotassem conjuntos estruturados de medidas de prevenção de fraudes 
e de atos de corrupção e elaborem meios de disseminação de uma cultura  
de integridade. 

Assim, a Ancine aprovou, em setembro de 2018, sua política de gestão 
da integridade, tendo definido a Secretaria Executiva como a unidade 
de gestão da integridade. A política, instituída por meio da Resolução de 
Diretoria Colegiada nº 82, prevê a elaboração de um Plano, com previsão 
de aprovação no início de 2019, contendo princípios organizadores das 
atividades de correição, ética, ouvidoria, transparência e auditoria interna. 

2. Modelo de Governança

A gestão de integridade será associada à gestão de riscos, de forma que 
os riscos de integridade deverão emergir do processo de avaliação de 
riscos corporativos. Além disso, está prevista a reavaliação de cada uma das 
estruturas de governança relacionadas ao apoio e à execução dos controles 
de integridade. 

Destacamos que já há um conjunto de recomendações feitas pela 
Comissão de Ética Pública, emitidas em relatório elaborado em dezembro 
de 2018, no sentido de melhor dotar sua Comissão de Ética. Além dessas 
melhorias, serão necessários outros aprimoramentos, como a elaboração 
de um regramento para tratamento de denúncias, redesenho da instância 
de correição e apuração de responsabilidade, e estabelecimento de uma 
política de comunicação e capacitação em integridade. 

As estruturas voltadas à gestão da integridade são: 

No campo da melhoria regulatória, houve a aprovação da Resolução de 
Diretoria Colegiada nº 81, que dispõe sobre o processo de elaboração 
de atos normativos de competência da Diretoria Colegiada da Ancine 
e é aderente ao Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto 
Regulatório (AIR), publicado pela Casa Civil em fevereiro de 2018.  
(link: http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/boas-praticas-
regulatorias/consulta-publica/consulta-publica-001-2017-diretrizes-e-
guia-air-pasta/encerramento/guia-air.pdf ).

•	 Capacidade de resposta;  

•		Integridade; 

•		Confiabilidade; 

•		Melhoria regulatória; 

•		Prestação de contas e responsabilidade; 

•		Transparência. 

•	 Ouvidoria

•	 Comissão de Correição 

•	 Comissão de Ética

•	 Gerência de Recursos Humanos

•	 Auditoria Interna 
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Outras estruturas que apoiam a governança da Agência são: 

2. Modelo de Governança

•	 Comitê de Assuntos Regulatórios (CAR), que tem como atribuições:

 I.  Debater propostas para elaboração de dispositivos regulatórios; 

 II.  Propor e auxiliar o monitoramento de iniciativas relacionadas ao aprimoramento da qualidade regulatória; 

 III.  Subsidiar discussões e acompanhar a realização de Análises de Impacto; e 

 IV.  Emitir relatório sobre Análises de Impacto e dispositivos normativos em elaboração, como subsídio ao processo de tomada de decisão da  
Diretoria Colegiada

•	 Comitê	do	Observatório	Brasileiro	do	Cinema	e	do	Audiovisual	(OCA),	que	tem	como	atribuições:	

 I.  Propor estudos e informações a serem publicados no Observatório do Cinema e do Audiovisual; e 

 II.  Intermediar a interlocução com as unidades responsáveis pela produção de dados e informações a serem publicados no OCA 

•	 Comitê	de	Governança	do	Sistema	Ancine	Digital	(SAD),	que	tem	como	atribuições:	

 I.  Organizar a demanda interna de desenvolvimento, implementação e evolução dos sistemas de informação da Ancine; 

 II.  Propor a priorização e supervisionar o desenvolvimento, implementação e evolução dos sistemas de informação da Ancine;

 III.  Organizar e propor subsídios ao PDTI da Ancine; e 

 IV.  Zelar pela qualidade e integração dos sistemas de informação da Agência
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A Ouvidoria da Ancine é o canal exclusivo de entrada para solicitações, comunicações de irregularidades, reclamações, elogios e denúncias sobre a área de 
atuação da Agência. Ela orienta o usuário diretamente ou encaminha as demandas para as áreas envolvidas.

Maiores informações sobre a atuação da Ouvidoria como: demandas recebidas, consultas públicas realizadas, solicitações da Lei de Acesso à Informação (LAI), 
Carta de Serviços podem ser encontradas na seção “Resultados da Gestão” no objetivo estratégico “Aperfeiçoar o atendimento ao público”.

https://www.ancine.gov.br/pt-br/ouvidoria

3. Principais Canais de Comunicação com a Sociedade
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1. Gestão de Riscos

Em 2017, a Ancine publicou sua Política de Gestão de Riscos, por meio da RDC nº 78, atualizada pela RDC nº 79 em março de 2018. A alteração feita em 2018 
buscou criar instâncias de gestão de riscos mais adequadas ao Regimento da Agência. 

O Comitê de Governança, Riscos e Controle, de caráter deliberativo, passou a contar com os Secretários Executivos, criando assim uma instância decisória 
separada da Diretoria Colegiada da Ancine, com atribuições específicas. Da mesma forma, a composição e as atribuições do Núcleo de Gestão de Riscos, 
de caráter deliberativo e executivo sofrerem alterações, de modo que os Superintendentes passaram a compor a estrutura antes apenas composta pelos 
Secretários. Além de maior clareza nas atribuições de cada instância, buscou-se uma gestão mais participativa, menos centrada na Diretoria Colegiada, 
envolvendo gestores de cada uma das áreas da Agência nas atividades de gestão de riscos. 

A capacitação dos servidores diretamente responsáveis pela política ocorreu durante o exercício de 2018, concomitante com o intercâmbio de informações 
com órgãos que já têm programa de gestão de riscos em operação, como é o caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Em 2018, foram conduzidos os estudos necessários, com a participação de todas as áreas da Agência, à elaboração da metodologia da Agência, com previsão 
de aprovação no primeiro semestre de 2019. Com a atualização da norma ABNT NBR ISO 31000:2018, em maio de 2018, foi demandado trabalho de adaptação 
da metodologia então em elaboração ao novo texto ISO.

          ISO 31000:2018 - Princípios, Estrutura e Processo de Gestão de Riscos
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2. Controles Internos

A Unidade de Auditoria Interna da Ancine encontra-se estruturada 
com fundamento no art. 4º, inc. IV, do Anexo I do Decreto nº 8.283, 
de 03/07/2014, e tem suas competências explicitadas no art. 9º do  
referido Decreto.

Conforme disposto no art. 23 da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC/
Ancine nº 59, de 02/04/2014, a Unidade de Auditoria Interna é diretamente 
subordinada à Diretoria Colegiada da Ancine.

Assim a Auditoria Interna tem, entre suas atribuições, as incumbências de 
examinar a conformidade legal dos atos de gestão orçamentário-financeira, 
patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais, 
bem como de planejar, acompanhar e controlar o desenvolvimento de 
auditorias; identificar e avaliar os controles internos e a política de gestão 
de riscos; e recomendar, quando couber, ações preventivas e corretivas aos 
diversos setores da Ancine. 

As ações da Auditoria Interna têm como foco, portanto, subsidiar a Alta 
Administração com informações sobre as ações de controle que realiza, de 
forma a contribuir para o fortalecimento da gestão e auxiliar no alcance 
da missão institucional da Ancine, a partir da proposição de melhorias nos 
processos; do aprimoramento dos controles internos e da mitigação dos 
riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos institucionais.

A gestão da Unidade de Auditoria Interna é de competência do Auditor-
Chefe, a quem incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar 
e avaliar a execução das atividades (art. 15 do Anexo I do Decreto  
nº 8.283/2014).

Para desempenhar sua função, a Auditoria Interna conta com duas 
coordenações: 

 

Nesse contexto, a Auditoria Interna organizou seu planejamento, o Plano 
Anual de Auditoria Interna (PAINT 2018), baseado em critérios estratégicos 
e de riscos que levaram em conta o caráter sistêmico das políticas pública 
para o audiovisual, a partir dos quais, com a adoção de matriz de riscos, 
definiram-se os temas prioritários para serem trabalhados em 2018.

A definição dos critérios partiu das perspectivas do programa “Brasil 
de Todas as Telas” que utiliza recursos do FSA, cujo programa conjuga 
diferentes modalidades de operação financeira, articula parcerias público 
privadas e propõe novos modelos de negócios.

Os elementos de médio prazo foram oriundos do Plano Plurianual (PPA 
2016-2019) e do Planejamento Estratégico da Ancine (2017-2020). Por 
fim, as leis orçamentárias anuais e a estrutura e organização da Auditoria 
Interna, abordadas anteriormente, foram aspectos que, para a definição  
da presente proposta de plano anual, precisam ser considerados de  
curto prazo.

•		Coordenação	de	Auditoria	Interna	de	Gestão	Administrativa	(CAA):	
composta por dois servidores, à qual compete planejar e executar 
notadamente ações de controle da gestão administrativa, inclusive 
de acompanhamento da gestão, contábil, operacional e especial.

•	Coordenação	de	Auditoria	Interna	de	Gestão	Finalística	(CAF):	
composta por dois servidores, responsável por planejar e 
executar especialmente ações da gestão finalística, inclusive de 
acompanhamento da gestão, contábil, operacional e especial.
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As ações das atividades da Auditoria Interna no exercício 2018 respaldou-se 
no acompanhamento dos processos finalísticos, gerenciais e de apoio, bem 
como na avaliação da conformidade dos atos administrativos, englobando, 
assim, atividades de controle voltadas à execução de programas finalísticos, 
gestão de pessoal e gestão de suprimento de bens e serviços.

Em decorrência das auditorias, a Auditoria Interna expediu 164 (cento 
e sessenta e quatro) recomendações, classificadas da seguinte forma: 23 
(vinte e três) implementadas, 15 (quinze) parcialmente implementadas, 117 
(cento e dezessete) não implementadas, 7 (sete) não respondidas e 2 (duas) 
canceladas, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

Recomendações 2018

Fonte: Auditoria Interna / Ancine

Do total de 139 (cento e trinta e nove) recomendações consideradas não 
implementadas, parcialmente implementadas ou não respondidas, salienta-
se que todas tiveram os prazos de implementação prorrogados, conforme 
pactuado entre a Auditoria Interna e as unidades auditadas. Destaca-se que 
o monitoramento dessas recomendações é realizado periodicamente por 
meio de relatórios gerenciais.

As referidas recomendações propiciam aos gestores da Agência subsídios 
importantes visando à correção de práticas inadequadas e/ou ao 
aprimoramento preventivo de seus controles internos.

A partir da publicação da Instrução Normativa SFC/CGU nº 04/18, foi 
instituída sistemática de quantificação e registro de benefícios da 
atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 
Federal, a principal forma de demonstração dos resultados da atuação da  
Auditoria Interna.

Entende-se como benefício o impacto positivo observado na gestão 
pública resultante da implementação, pelos gestores públicos, de 
recomendações provenientes das atividades de auditoria interna, 
sendo, portanto, resultantes do trabalho conjunto da Auditoria Interna e  
da Administração.

Para fins de contabilização, os benefícios são classificados em financeiros 
e não financeiros. A primeira classe refere-se a benefício que possa 
ser representado monetariamente e demonstrado por documentos 
comprobatórios, preferencialmente fornecidos pelo gestor, inclusive 
decorrentes de recuperação de prejuízo. Já o benefício não financeiro 
deve demonstrar um impacto positivo na gestão, tal como melhoria 
gerencial, melhoria nos controles internos, aprimoramento de normativos,  
dentre outros.

72%

9%

1%

14%

4% Não Implementadas

Parcialmente Implementadas

Canceladas

Implementadas

Não respondidas
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Em 2018, foi contabilizado o benefício financeiro (valores recuperados) na 
ordem de R$ 22.567,61 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e 
sessenta e um centavos) decorrente da atuação da Auditoria Interna.

O Quadro a seguir destaca a quantidade de benefícios não financeiros, que 
impactam positivamente a gestão em termos de repercussão estratégica 
e tático/operacional. Boa parte dos benefícios não financeiros esteve 
relacionada com a melhoria de controles internos, como a correção de 
falhas em sistemas corporativos, e aprimoramento de normativos, como as 
políticas internas.

Benefício não-financeiros decorrentes da atuação da Auditoria Interna

Fonte: Auditoria Interna / Ancine
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Resultados da gestão

  Resultados da Gestão - 2018

Os resultados da gestão apresentados nessa seção estão alinhados ao Mapa Estratégico da Ancine, ciclo 2017-2020, que organiza e comunica a estratégia de 
atuação da Agência por meio de objetivos relacionados entre si e agrupados em diferentes perspectivas de negócio, que retratam os principais desafios da 
Agência. 

O eixo estruturante é a perspectiva de SOCIEDADE, pois orienta o desempenho da Agência em prol da sociedade brasileira, gerando valor pelo bom uso dos 
recursos públicos e na eficácia de suas ações. Consiste em um tema que perpassa todos os outros, pois está associado a visão e a missão da organização. 
Agilidade e previsibilidade são forças-motrizes nessa perspectiva, reduzindo o tempo de resposta ao mercado, aumentando a produtividade interna e 
gerando a previsibilidade necessária para atrair novos investimentos para o mercado audiovisual brasileiro. 

 

          Fonte: https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/MapaEstrategicoPortal.pdf
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1. Gestão do Conhecimento / Comunicação

Consiste na coleta, produção, transformação e sistematização dos dados do audiovisual para a formação de conhecimento e inteligência, permitindo orientar 
e avaliar as decisões de cunho regulatório e de investimento da Agência, bem como servir de centro de referência sobre o mercado audiovisual para os 
diferentes atores interessados da sociedade civil como academia, empresas e investidores. 

Objetivos Estratégicos vinculados:

•	 Aprimorar	a	organização	de	dados	e	das	informações	gerados	pela	Agência

•	 Aprimorar	a	geração	e	disseminação	de	conhecimento

•	 Aprimorar	a	transparência	e	a	participação	social

•	 Aperfeiçoar	o	atendimento	ao	público
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Principais resultados:

Integração de Sistemas

Em 2018, a organização e a estruturação de dados da Ancine permitiram 
priorizar a integração dos sistemas finalísticos, permitindo que uma 
mesma base de dados possa ser compartilhada entre diferentes sistemas, 
racionalizando e simplificando a operação.

Um exemplo desta integração vem do processo de Suporte Automático 
– SUAT, que viabiliza a operação de um sistema de financiamento público 
no qual o desempenho do agente econômico influi na destinação, via 
investimento, na produção de obras audiovisuais brasileiras de produção 
independente. Essa operação requer acesso a diferentes bases de dados 
institucionais, que se automatizadas, garantem a otimização de todo o 
processo decisório.

Ainda em 2018 foram iniciados os procedimentos para a criação de um 
sistema similar voltado à Chamada de Desempenho Artístico, além de 
mudanças pontuais nos sistemas existentes visando maior eficiência e 
segurança no controle dos dados do SUAT.

Alterações do Processo de Decisão de Investimento do FSA

Com o intuito de tornar o processo de decisão de investimento mais 
eficaz, justo, transparente e rápido, foram alterados diversos aspectos da 
Chamada Pública de Desempenho Comercial Cinema 2018. Com o novo 
formato e dados de apuração das receitas obtidos automaticamente por 
meio do cruzamento de dados do SADIS – Sistema de Acompanhamento 
de Distribuição em Salas; do SAD – Agente Econômico, que organiza os 
cadastros das empresas do mercado audiovisual; e do SAD - Obras, foi 
possível divulgar o resultado final em tempo recorde. A nova metodologia 
de pontuação de empresas e diretores permitiu ao mercado uma maior 
previsibilidade, que pôde organizar melhor seus projetos visando a 
pontuação adequada para o tamanho do orçamento da obra. 

Para a pontuação foram levados em consideração o número de obras 
lançadas, o desempenho comercial e de público, o desempenho artístico e 
a capacidade gerencial dos proponentes. A estratificação da pontuação das 
empresas e profissionais nos diferentes critérios adotados foi determinada 
de maneira que fossem representados os diferentes níveis de experiência 
dos concorrentes, mesmo entre empresas e diretores iniciantes. Isso foi 
feita para que, no resultado final, não houvesse uma concentração muito 
alta de projetos de empresas com classificação de nível 4 e 5.

Os critérios adotados surtiram efeito. Na modalidade Concurso (A), por 
exemplo, a média dos projetos selecionados foi 8,3, com desvio padrão 
de 0,94. Isto demonstra que mesmo entre empresas mais experientes, isto 
é, com notas altas de capacidade gerencial, desempenho de público ou 
artístico, os projetos selecionados mantiveram uma alta avaliação técnica 
dos pareceristas, mantendo assim a alta qualidade das obras escolhidas. 
Não houve também concentração em relação à experiência prévia do 
diretor ou ainda em relação à capacidade gerencial da produtora.

1. Gestão do Conhecimento / Comunicação
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Principais resultados:

Alterações do Processo de Decisão de Investimento do FSA

Diferentemente das Chamadas de concurso anteriores do FSA, na primeira 
etapa do Edital não houve análise de mérito interna dos projetos, liberando 
força de trabalho dos servidores da Ancine para outras atividades do 
processo seletivo, incluindo a pontuação dos demais quesitos. Cada projeto 
teve seu roteiro avaliado por dois profissionais independentes com notório 
saber e experiência no mercado audiovisual, selecionados pelo Edital de 
Credenciamento de Pareceristas. 

O processo seletivo do Edital Concurso Produção para Cinema 2018 foi 
concluído em pouco mais de 6 meses, prazo bem inferior aos verificados 
nas Chamadas Prodecine 01. Vale lembrar ainda que, enquanto a Chamada 
Prodecine 01/2016 teve 321 projetos inscritos, o Edital de Concurso de 2018 
teve quase o triplo: 874. Quando se compara a produtividade (projetos 
processados por dia), a evolução fica ainda mais evidente: passou de 0,7 
na Chamada PRODECINE 01/2016 para 4,1 no Edital Concurso para Cinema 
2018 (vide gráficos a seguir).
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Novo Observatório do Cinema e do Audiovisual (OCA)

Buscando aprimorar a geração e disseminação de conhecimento sobre o setor, a Ancine vem tentando ampliar e sistematizar os dados do mercado em que 
atua. Grande parte desse esforço hoje está centrada no já citado Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), onde são divulgados resultados 
mensais e anuais do cinema e da TV paga brasileira, dentre outras diferentes informações e que em 2018 completou dez anos de existência.

Em 2018 o OCA disponibilizou uma nova ferramenta de apresentação dos dados de Bilheteria em Salas de Exibição de 2018: o painel interativo “Resultados 
do Cinema Brasileiro”. Através dele, os agentes de mercado, pesquisadores e demais interessados, podem ter acesso de forma, intuitiva e rápida, a diversos 
dados sobre a bilheteria no país, a partir de critérios e filtros estabelecidos pelo próprio usuário.

1. Gestão do Conhecimento / Comunicação
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Em 2018 teve destaque a divulgação dos primeiros resultados do Sistema de Controle de Bilheteria (SCB), que introduziu uma nova perspectiva à informação 
coletada pela Agência, por fornecer dados com alta granularidade informados diretamente pelos exibidores por sessão. Através deles, é possível observar os 
resultados dos filmes brasileiros e estrangeiros por faixa horária em que as sessões iniciaram, bem como verificar a distribuição de cada filme pelos municípios 
brasileiros, sua participação de mercado de acordo com o grupo exibidor, dentre outras informações.

O SCB foi regulamentado pela Instrução Normativa 123 da Ancine, publicada em 22/12/2015, e consiste em um conjunto de soluções de Tecnologia da 
Informação e Comunicação para recepção dos resultados de bilheteria dos exibidores e para certificação do sistema utilizado pelo exibidor.

Essa nova organização dos dados primários do setor, permitida pelo novo sistema de aferição, traz uma nova dimensão na granularidade dos dados disponíveis 
para a Agência, oferecendo novas possibilidades para a condução da política pública, em termos de melhorias regulatórias possíveis a partir de uma maior 
quantidade de informação. 

O painel permite que os agentes de mercado, pesquisadores e demais interessados, filtrem e busquem a informação com agilidade e com o máximo grau 
de profundidade dos dados disponíveis atualmente. Em uma solução tecnológica altamente intuitiva, interativa e focada no usuário final, é possível, por 
exemplo, pesquisar rapidamente a bilheteria de um único filme ou um grupo de filmes, em um dia específico em qualquer município do país.
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Foi dada ainda continuidade à divulgação de informações e relatórios com dados oriundos do sistema de envio de programação de TV (SRPTV), onde 
programadoras ou suas representantes enviam os arquivos com a listagem completa dos conteúdos audiovisuais efetivamente veiculados por cada canal de 
programação.

 Esses dados deram origem, em 2018, a diferentes informes de monitoramento da TV paga no país, tais como o Informe Assinantes no Mercado de Programação 
na TV por Assinatura 2018, o estudo sobre Gênero na direção das obras brasileiras veiculadas na TV Paga 2017 e resultados mensais de TV paga, dentre outros 
trabalhos divulgados no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual.

Foi também divulgado no OCA, em 2018, o primeiro estudo da Ancine sobre gêneros cinematográficos. Ao analisar diferentes dados de lançamentos ocorridos 
no mercado nacional entre 2009 e 2017, o trabalho coloca em perspectiva a distribuição do financiamento público federal entre os gêneros cinematográficos 
dos filmes lançados e estima o volume de recursos necessários para que a cinematografia brasileira se assemelhe à sul coreana em termos de diversidade e 
quantidade de gêneros lançados em salas de cinema.
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Câmaras Técnicas

Câmaras Técnicas são fóruns de discussão técnica com a participação de representantes da Agência e do setor regulado para a discussão e proposição de 
recomendações sobre temas específicos. O seu funcionamento é regrado pela Resolução de Diretoria Colegiada nº. 65, de 14 de abril de 2015 e têm como 
objetivos gerais:

 
 
Durante o ano de 2018 três Câmaras Técnicas estiveram em atividade na Ancine: Acessibilidade, Pirataria e Exibição Cinematográfica.

A Câmara Técnica sobre Acessibilidade nos segmentos de Distribuição e Exibição Cinematográfica, instituída pela Deliberação de Diretoria Colegiada nº. 859-
E de 2016 e reestabelecida pela Deliberação de Diretoria Colegiada nº. 185-E de 2018, tem por finalidades: propor soluções que facilitem a interoperabilidade 
e a compatibilidade dos arquivos de acessibilidade utilizados nas várias soluções tecnológicas disponíveis; propor método para validação de soluções 
tecnológicas de acessibilidade a serem utilizadas por distribuidores e exibidores e acompanhar a adaptação e a implementação dos comandos normativos 
pelos agentes econômicos.

Em 2018 participaram como membros efetivos da Câmara Técnica de Acessibilidade três representantes do segmento de distribuição, quatro de exibição 
e três do governo, sendo dois da Ancine e um do Ministério da Cidadania. O trabalho conduzido ao longo do ano apresentou ao mercado as tecnologias 
disponíveis no mercado e discutiu os prazos para implementação das obrigações normativas entre distribuidores e exibidores.

A Câmara Técnica sobre Combate à Pirataria, instituída pela Deliberação de Diretoria Colegiada nº. 349-E de 2018, tem por finalidades: reunir contribuições 
dos setores interessados para subsidiar a regulamentação da competência contida no art. 7º, inciso III da Medida Provisória 2.228-1, de 2001; estreitar o 
relacionamento entre a Agência, demais órgãos, entidades e instituições públicas, e sociedade civil no que se refere à promoção do combate à pirataria; 
estimular o debate transparente e profícuo sobre o tema e facilitar a coordenação dos diversos atores envolvidos com o combate à pirataria de obras 
audiovisuais no país. 

•	 Reunir	contribuições	dos	setores	interessados	para	subsidiar	os	processos	normativos	e	decisórios	da	Agência;

•	 Estreitar	o	relacionamento	entre	a	Agência,	demais	órgãos,	entidades	e	instituições	públicas,	e	sociedade	civil	no	que	se	referir	às	matérias	
de	atribuição	da	Ancine;

•	 Estimular	 o	 debate	 transparente	 e	 propício	 ao	 aperfeiçoamento	 técnico	 e	 humano	 dos	 agentes	 públicos	 e	 dos	 agentes	 privados	
participantes das câmaras.
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Câmaras Técnicas

A Câmara conta com representantes das seguintes associações ou órgãos: Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), Motion Picture Association (MPA-
AL), Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), Alianza contra Piratería de Televisión Paga (Alianza), União Brasileira de Vídeo e Games (UBV&G), 
produtores independentes brasileiros, Ministério da Justiça, Ministério da Cidadania, Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Sindicato Nacional 
das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), Associação dos Programadores de Televisão (TAP Brasil) e Ancine.

Em 2018, a câmara discutiu as ações mais urgentes de combate à pirataria e apresentou os projetos de lei que já tramitam no congresso sobre o tema. 
Além disso, promoveu acordos nacionais e internacionais com o objetivo de lutar contra a distribuição ilegal de conteúdos.  

A Câmara Técnica sobre Exibição Cinematográfica, instituída pela Deliberação de Diretoria Colegiada nº. 1813-E de 2017, tem por finalidades: acompanhar 
e analisar o comportamento do mercado de salas de exibição; a aferição por sessão de cinema para cumprimento de cota de tela, além de discutir o 
desenvolvimento do mercado cinematográfico brasileiro. Os debates e deliberações realizados no âmbito da Câmara Técnica, com a participação desses 
diferentes agentes do mercado, serviram de base para a definição dos parâmetros para a proposta de Cota de Tela a ser aplicada no ano de 2019, elaborada 
pela Ancine.

A Câmara conta com representantes das seguintes associações ou órgãos: Associação das Distribuidoras Brasileiras (ADIBRA), Associação Paulista de Cineastas 
(APACI), Sindicato dos Exibidores do Rio de Janeiro, Sindicato da Indústria Audiovisual (SICAV), Academia Brasileira de Cinema, Federação Nacional doas 
Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), Associação Brasileira de Exibidores de Cinema (ABRACINE), Associação dos Exibidores Brasileiros de Cinema 
de Pequeno e Médio Porte (AEXIB), Associação Nacional Distribuidores do Audiovisual Independente (ANDAI), Rede de Distribuição de Filmes Independentes 
(REDIF), Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo (SIAESP) e Ancine.

De forma a aprimorar a transparência e a participação social em seus atos, a Ancine conduziu um ciclo de reuniões onde exibidores e distribuidores, 
juntamente com o corpo técnico da casa, se reuniram para acompanhar e analisar o comportamento do mercado de salas de exibição desde que foi aprovada 
a metodologia de aferição por sessão cinematográfica. O intuito foi verificar a possibilidade de mudanças na forma de aferição das Cotas de Tela para o  
ano seguinte.

Os debates e deliberações realizados a âmbito da Câmara Técnica, com a participação desses diferentes agentes do mercado, serviram de base para a 
definição dos parâmetros para a proposta de Cota de Tela a ser aplicada no ano de 2019, elaborada pela Ancine.
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Campanha Publicitária

Mesmo com uma produção robusta de obras, que dá sinais de crescimento ao longo dos anos, o audiovisual brasileiro ainda é visto com desconfiança pelo 
público em geral. Para desmistificar essa imagem, romper com o preconceito em relação às obras nacionais, e destacar todo o seu potencial, a Ancine criou 
a campanha “Audiovisual brasileiro, mais do que você imagina”. 

A campanha foi composta por cinco filmes com os temas: mercado audiovisual, cinema, séries, games e animação. Nas peças atores encarnam os clichês mais 
difundidos sobre cada um dos temas. Enquanto esse discurso é apresentado, telas contrapõem esses argumentos com manchetes dos principais jornais do 
Brasil e do mundo e cenas que demonstram o imenso potencial do audiovisual brasileiro.   

A campanha teve duração de novembro de 2018 a janeiro de 2019, sendo veiculada nos veículos online Omelete, Adoro Cinema e UOL, além das redes sociais 
Facebook e Twitter. A campanha no Facebook teve um alcance de mais de 35,5 milhões de pessoas e o envolvimento dos usuários, com curtidas, comentários 
e compartilhamentos, chegou a mais de 220 mil.
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Novo Portal Institucional

O Portal Ancine reúne informações relevantes tanto para agentes de mercado quanto para o público em geral e cinéfilos e tem, em dias úteis, uma média de 
2.600 acessos.

Por meio da “seção de notícias”, constantemente atualizada, um diretor ou um produtor pode se manter informado quanto aos prazos para inscrever suas 
obras em editais ou festivais, e conhecer normas e procedimentos relacionados ao mercado audiovisual. Já na seção “Brasil nas Telas”, o interessado tem 
acesso a todos os lançamentos nacionais previstos para o mês, com cartazes e fichas técnicas das obras – e na “seção de Vídeos e Trailers”, pode, também, 
assistir aos trailers do filmes. Cinéfilos, acadêmicos, estudantes de cinema e o público em geral podem conhecer mais sobre a história do cinema nacional na 
Linha do Tempo do Audiovisual Brasileiro, desde a chegada do cinema no País, em 1896.

Para o próximo ano, está previsto um novo layout do Portal, mais acessível aos regulados. Para a implementar a mudança, foi criado um Grupo de Trabalho de 
Reestruturação do Portal Ancine, conduzido pela Assessoria de Comunicação - ACO, com o objetivo de ouvir todas as áreas da Ancine visando a disponibilização 
de uma interface. Já foram propostos ajustes que visam a disponibilização de uma interface mais amigável do site para o mercado externo, facilitando a busca 
de informações.

O objetivo final desse trabalho é produzir um Portal com tecnologia moderna, tornando-o mais transparente e descomplicado como fonte de informação, 
permitindo maior facilidade de acesso para o público geral e regulados, que poderão encontrar as informações que procuram rapidamente e com  
mais clareza. 
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Carta de Serviços

A Carta de Serviços é um instrumento fundamental na busca pela 
facilitação do acesso aos serviços prestados pela Agência. De elaboração 
obrigatória no âmbito do Poder Executivo Federal, por previsão do Decreto 
nº 9.094/2017 e da Lei nº 13.460/2017, seu objetivo é informar a sociedade 
sobre os serviços prestados pela Agência e as formas de acesso a esses 
serviços. Além disso, apresenta também os compromissos e padrões de 
qualidade de atendimento ao público. A carta pode ser acessada através 
do endereço http://cartadeservicos.ancine.gov.br/:

 
A Carta de Serviços apresenta uma ferramenta específica para medição 
da satisfação dos usuários. Essa avaliação tem por finalidade medir o 
desempenho da Agência na prestação de informações sobre os serviços 
ao cidadão.

Grau de Clareza da Informação

Fonte: Ancine

Dos 75 respondentes de 2018, 54 (72%) deram as notas máximas 4 ou 5 
para o item clareza da informação, e 9 (12%) alegaram que o conteúdo é 
pouco claro, atribuindo notas 1 e 2 ao referido item. Quanto ao resultado 
concreto da pesquisa realizada em 2018, 45 respondentes acessaram a 
Carta pela primeira vez (60%) e 57 disseram ter encontrado a resposta que 
procuraram (76%). Observa-se ainda que 59 respondentes demonstraram 
estar satisfeitos com a consulta (79%) e 73 informaram que pretendem 
acessar a Carta de Serviços novamente (97%).
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Redes Sociais - Chatbot

A Ancine vem utilizando as redes sociais para se aproximar ainda mais do seu 
público. Em 2018, iniciou um movimento de racionalização e automatização 
de seu atendimento através do uso intensivo de novas tecnologias como a 
inteligência artificial.

A primeira etapa desse processo consiste na utilização de assistente virtual 
no “Messenger” da página da Ancine no Facebook. O robô – chatbot, como 
é conhecido entre desenvolvedores de programas – está sendo testado 
com o intuito de prestar atendimento em tempo real ao mercado, 24 horas 
por dia, sobre os novos parâmetros da linha de fluxo contínuo cinema, em 
particular, e outras legislações da Agência. 

O chatbot responde, por ora, às interações com base em um documento 
de perguntas frequentes (FAQ) contendo mais de 200 intenções de diálogo 
e palavras-chave. A ideia é que, a médio e longo prazo, o robô identifique 
as necessidades do usuário, conseguindo até mesmo antecipá-las. Trata-se 
de uma ferramenta que, quanto mais se usa, mais “inteligente” ela fica, e 
mais apta a resolver os problemas do mercado sem a necessidade do uso 
de ouras ferramentas. 

Tudo isso foi desenvolvido por servidores com o intuito de solucionar 
dúvidas e problemas mais comuns de uma maneira mais rápida, facilitando 
a sua experiência de uso do canal de comunicação. 

Exemplo: fluxo simulando uma pessoa buscando pelo Edital de Fluxo 
Contínuo a partir das opções disponibilizadas pelo chatbot.
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Atendimento pela Ouvidoria

A Ouvidoria da Ancine é o canal de entrada para solicitações, comunicações 
de irregularidades, reclamações, elogios e denúncias sobre a área de 
atuação da Agência. Ela orienta o usuário diretamente ou encaminha as 
demandas para as áreas envolvidas.

Com o objetivo de estabelecer um canal integrado para encaminhamento 
das manifestações recebidas pela Ouvidoria da Ancine, a partir de 
03/09/2018, foi definida a utilização na Ancine do Sistema Informatizado 
de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – e-OUV, implementado pela 
Controladoria Geral da União - CGU através da Portaria nº 50.252, de 
15 de dezembro de 2015. Ancine optou pela utilização da plataforma 
antes mesmo dela ser obrigatória, registrando seu compromisso com  
a transparência.

O sistema pode ser acessado através do Portal Ancine ou através do 
endereço: https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/
RegistrarManifestacao.aspx.

Todos as manifestações que chegarem à Ouvidoria da Ancine (seja através 
de telefone, protocolo, carta, presencial ou e-mail) serão registradas 
no Sistema para envio de resposta e controle, permitindo também o 
acompanhamento pelo órgão de controle central.

Para as respostas que necessitarem de encaminhamento interno (consulta 
ou apoio da área técnica para elaboração de resposta), serão abertos 
processos para tratamento entre áreas. As áreas técnicas consultadas 
colocam sua resposta diretamente à Ouvidoria Geral da Ancine, e não 
mais diretamente ao usuário externo, o que permite maior controle pela  
área competente.

Foram recebidas e processadas 1273 manifestações em 2018, distribuídas 
da seguinte forma:

Demandas recebidas em 2018

Fonte: Ancine
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Resultados da gestão

Principais resultados:

Atendimento pela Ouvidoria

O número de atendimentos realizados, quando comparado com o ano 
anterior, subiu 36,15%. A distribuição da natureza das demandas foi um 
pouco alterada: as solicitações totalizaram 83,27% e em 2017 totalizavam 
90% dos atendimentos; as reclamações subiram de 8% para 12,80%, assim 
como as denúncias que foram de 1% para 2,36%.

A análise das manifestações permitiu identificar 36 assuntos nas 
manifestações. Dentre estes, os que mais geraram demandas na Ouvidoria 
em 2018 foram:

Assuntos mais comuns

 
 
Fonte: Ancine

Consultas	Públicas	

As Consultas Públicas são outra valiosa forma de participação da sociedade 
na regulação da Ancine. Em 2018 foi concluída 1 consulta pública pela 
Ancine, tendo delas participado cidadãos, empresas privadas, entidades 
de classe e entes da administração pública. Seguem os dados gerais de 
participação:

Indicador de participação em consulta pública

Fonte: Ancine 
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Resultados da gestão

Principais resultados: 

Serviço de Informação ao Cidadão

O Serviço de Informação ao Cidadão da Ancine recebeu um total de 209 
pedidos de informação em 2018, registrando um aumento de cerca de 
12% em relação ao ano anterior. Como podem ser várias solicitações por 
pedido, foram respondidas 470 questões. Os dados consolidados estão 
apresentados nos quadros e na figura abaixo:

 
Fonte: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnualPedidos.aspx 

 

Fonte: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnualPedidos.aspx

 
Todos os pedidos de informação foram respondidos. O prazo médio de 
resposta foi de 9,27 dias, melhorando o desempenho do ano anterior, de 
13,9 dias, em 33%.

O registro de recursos apresentou pequena redução em números absolutos 
frente ao ano anterior, como mostra o quadro abaixo, o que demonstra 
uma maior eficiência nas respostas. Em 2017, 17 solicitantes recorreram 
em 1ª instância, 3 recorreram em à autoridade máxima do órgão e 2 
recursos chegaram à CGU. Não houve nenhuma reclamação registrada no 
sistema, nem recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. 

 
 
Recursos recebidos pelo SIC/Ancine

 
 

Fonte: https://esic.cgu.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnualRecursos.aspx

Resposta dos pedidos de acesso à informação

 
 
 
Fonte: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnualPedidos.aspx

Para os próximos anos, os desafios de melhoria da disseminação do 
conhecimento sobre o mercado audiovisual passam pela ampliação dos 
estudos técnicos e bases de dados disponibilizados no OCA, inclusive 
no formato de dados abertos, para que diferentes atores da sociedade 
civil possam consumir as informações e produzir novos conhecimentos a  
partir delas.
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Resultados da gestão

2. Regulação / Fiscalização

A finalidade da regulação é cumprir com o interesse público por meio de 
metas pré-estabelecidas, sejam econômicas ou sociais. Regular o mercado 
audiovisual é promover ganhos tangíveis e intangíveis, ampliando e 
democratizando o acesso à cultura e à informação. Ao mesmo tempo, 
é também planejar o crescimento orgânico e estruturado do mercado, 
do ponto de vista econômico. A regulação, nesse sentido, é uma ação 
orientada para a promoção de uma economia audiovisual competitiva 
e equilibrada, para que cada vez mais produtos audiovisuais nacionais e 
independentes sejam vistos por um número maior de brasileiros, e para 
que o Brasil se afirme como um polo produtor, e não apenas consumidor, de  
conteúdos audiovisuais.

Objetivos Estratégicos vinculados:

Principais resultados:

Desburocratização

Uma das grandes prioridades da gestão da Ancine está na 
desburocratização de normativos e processos, buscando simplificar 
os marcos regulatórios e diminuir o custo de transação das atividades  
de regulação. 

•	 Aperfeiçoar	o	Ambiente	regulatório

•	 Contribuir	com	a	construção	do	marco	legal	do	VOD

•	 Promover	o	equilíbrio	nas	negociações	de	direitos	sobre	conteúdos	
audiovisuais brasileiros independentes

•	 Atuar	na	defesa	da	concorrência	e	no	equilíbrio	da	ordem	econômica

•	 Promover	 o	 cumprimento	 das	 obrigações	 normativas 

Nesse sentido, foram mapeadas em 2018 diversos excessos burocráticos 
presentes nas instruções normativas, em especial aquelas que tratam da 
relação da Agência com os regulados. Além disso, por meio da Resolução 
de Diretoria Colegiada no. 81, foi publicada uma nova norma sobre o 
procedimento que dispõe sobre o procedimento de elaboração de atos 
normativos de competência da Diretoria Colegiada da Ancine, com vistas 
a racionalização e a transparência administrativa, bem como na adoção 
regular da ferramenta Análise de Impacto Regulatório – AIR.

Outro aspecto relacionado à desburocratização consiste na revisão dos 
processos de trabalho da Ancine. Em 2018, foram mapeados diversos 
processos finalísticos da Agência, com o intuito de identificar oportunidades 
de melhorias, simplificação e racionalização de recursos, que resultaram 
no planejamento de iniciativas de automação, reestruturação de áreas e 
simplificação dos procedimentos internos.
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A busca pela desburocratização, racionalização, otimização e simplificação 
de normativos e processos deve ser constante, e por isso, o principal 
desafio é manter essa iniciativa com prioridade máxima na gestão.  
 
Assim, as instruções normativas que foram revisadas no ano de 2018 foram: 

 

Entre os desafios futuros em relação a esse tema, podemos citar: a revisão 
e simplificação das obrigações constantes nas IN´s 100 e 91 (TV Paga), na  
IN 80 (Funcines), alteração de critérios de classificação de nível constantes da 
IN 119 (Classificação de Nível), e alterações dos critérios de acompanhamento 
e prestação de contras das IN´s 124 e 125.

2. Regulação / Fiscalização

Defesa da Concorrência

No ano de 2018 a Ancine atuou sobre dois atos de concentração: fusão 
entre AT&T e Time-Warner, e fusão entre Disney e Fox. 

A Ancine se manifestou, em 2017, sobre o caso AT&T/Time Warner. Após 
a decisão do Conselho do CADE, considerando que não houve, por parte 
daquele órgão, determinação quanto ao cumprimento das vedações à 
integração vertical contidas na Lei nº 12.485 (Lei da TV Paga), coube à Anatel 
e à Ancine produção de posicionamento específico, com destaque para a 
avaliação do cumprimento do art. 5º da referida lei, que determina que “o 
controle ou a titularidade de participação superior a 30% (trinta por cento) do 
capital total e votante de concessionárias e permissionárias de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens e de produtoras e programadoras com sede no 
Brasil não poderá ser detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa 
sob controle comum, por prestadoras de serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo, ficando vedado a estas explorar diretamente aqueles 
serviços”. Dessa forma, desde a autorização com restrições para a fusão 
entre as duas empresas, pelo CADE, a Ancine vem trabalhando com vistas 
à produção de posicionamento quanto à adequação da fusão aos ditames 
do marco legal da TV Paga. 

Em setembro de 2018, a Superintendência Geral do CADE solicitou 
manifestação da Ancine acerca dos possíveis impactos da aquisição de parte 
dos ativos do grupo Fox pelo grupo Disney nos mercados de distribuição de 
filmes para exibição cinematográfica e programação de canais esportivos. 
O CADE também solicitou o compartilhamento de informações, mais 
especificamente, os dados semanais referentes a receitas de bilheterias e 
a número de ingressos comercializados, discriminados por distribuidoras, 
nos últimos 3 (três) anos. Foi elaborada Nota Técnica pela Coordenação 
de Estudos Regulatórios e Concorrenciais da Superintendência de Análise 
de Mercado, e sua versão pública pode ser consultada no sítio do CADE  
na internet. 
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Fiscalização e Controle

As ações de fiscalização realizadas em projetos audiovisuais em execução 
durante o ano de 2018 dividiram-se em: 1) análise de prestações de 
contas parciais de projetos em andamento; 2) análise de documentos que 
compõem a contrapartida para fins de composição do montante mínimo 
para liberação de recursos captados depositados em conta especial 
bloqueada; 3) inspeções documentais in loco no primeiro e segundo 
semestre de 2018 de projetos que se encontram em fase de prestação  
de contas.

No ano de 2018, observou-se um aumento significativo do montante 
fiscalizado:

Captações Realizadas em Projetos de Obras de Audiovisual e Ações de Fiscalização 
Empreendidas

Fonte: Ancine

Do ponto de vista de automação de processos, foi implantado no final de 
2017, o Sistema de Acompanhamento de Prazos Integrados e Obrigações 
– SAPIO, solução que permite acompanhar prazos e obrigações de 
todos Agentes Econômicos que mantêm relação com o FSA (produtoras, 
distribuidoras, desenvolvedoras etc.). Além disso, os próprios Agentes 
Econômicos utilizam o sistema para realizar as entregas de documentos 
e informações de maneira muito mais prática e totalmente digital, com a 
facilidade de não precisarem controlar suas obrigações manualmente.

Além da automação, também houve a busca pela otimização e racionalização 
dos processos para o aumento da eficiência no processo de fiscalização e 
prestação de contas de projetos incentivados. Os formulários de análise 
foram revisados, tornando-se mais claros, completos e objetivos. Iniciou-
se, também, um processo de inclusão dos projetos de FSA no Sistema de 
Apoio às Leis de Incentivo à Cultura – SALIC, com o objetivo de facilitar 
a análise das Prestação de Contas, com utilização do Sistema de Triagem 
Financeira – STR.

Com o intuito de aumentar o controle na administração dos recursos 
públicos destinados a projetos audiovisuais, a Ancine iniciou estudo para 
revisão das regras para extrapolação de itens orçamentários, o momento 
para realização das análises complementares, os requisitos para liberação 
de recursos e os procedimentos de acompanhamento parcial de execução. 
Além disso, a Ancine vem fazendo um esforço para harmonizar os critérios 
de acompanhamento de projetos de fomento direto e indireto, reavaliar as 
responsabilidades dos planos de trabalho com as instituições financeiras 
parceiras, além de vir realizando auditorias internas sobre as ações de 
fomento.

2. Regulação / Fiscalização
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No final do ano de 2018, a Ancine passou a extrair do banco de dados do 
SAPIO - Sistema de Acompanhamento de Prazos Integrados e Obrigações, 
as listagens de projetos com obrigações pendentes, passando a cobrar o 
cumprimento da obrigação (no caso de projetos financiados por intermédio 
da FINEP, agente financeiro do FSA nas Chamadas Públicas lançadas 
entre 2008 e 2010), ou a informar ao BRDE (agente financeiro do FSA nas 
Chamadas Públicas lançadas a partir de 2012) a necessidade de abertura de 
processo administrativo para apuração das infrações.

A tabela abaixo mostra o quadro consolidado das prestações de contas  
na Ancine:

Fonte: Ancine

Um dos principais desafios para a Ancine no ano de 2019 será continuar 
a reorganizar seus processos de trabalho e aumentar o quantitativo de 
mão de obra na área de prestação de contas de projetos incentivados para 
reduzir e eliminar o grande passivo de análise. A automação de tarefas 
manuais, diminuindo erros e acelerando os processos de verificação 
certamente são um ponto chave para o ganho de eficiência. Nesse sentido, 
a área de tecnologia de informação da Ancine vem concentrando esforços 
no aprimoramento do sistema STR – Sistema de Triagem Financeira.

2. Regulação / Fiscalização
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Combate à Pirataria

Um dos principais eixos do programa de combate à pirataria aprovado pela 
diretoria colegiada da Agência é o de articulação, aprofundando o diálogo 
entre o setor público e privado de forma a explorar as melhores práticas de 
combate à pirataria no mundo.

Em 12 de Abril de 2018, em reunião da Diretoria Colegiada, restou criada a 
Câmara Técnica sobre Combate à Pirataria (CTCP-Ancine). Após sua criação 
foram realizadas três reuniões (bimestrais) em 2018, sendo abordado os 
seguintes temas: (i) deliberação propositiva da Minuta do Programa de 
Combate à Pirataria da Ancine, (ii) pesquisa, realizada pela Coordenação 
de Combate à Pirataria, delimitação das proposições legislativas tidas 
como prioritárias e (iii) encaminhamento de Moção de Apoio às Medidas 
Legislativas de Combate à Pirataria aos Poderes Legislativo e Executivo.

O Programa de Combate à Pirataria (PCP- Ancine), traz como objetivos:

Em 03 de maio de 2018, por meio da Resolução de Diretoria Colegiada 
Ancine nº 80, foi criada a Coordenação de Combate à Pirataria (CCP- Ancine).

A criação de uma estrutura específica na Agência tem o objetivo 
de, padronizar as ações de Combate à Pirataria, oficializar a logística 
administrativa, eliminar possíveis superposições e fragmentações de ações, 
assegurar uma orientação para resultados, tornar a gestão transparente, 
além de garantir uma atuação mais coordenada e ampla de modo a dar conta 
das diversas frentes desse combate, especialmente no que diz respeito à 
reprodução ilegal de conteúdos audiovisuais em plataformas de streaming 
de vídeo, difusão ilegal da programação de TV Paga, conscientização do 
público e divulgação de fontes lícitas de fruição de conteúdos audiovisuais. 

Dentre as ações já realizadas pelo PCP-Ancine podemos citar: 

. Dar cumprimento ao preceito legal disposto no art. 7. º, inciso III da  
MP 2.228-1, inserindo a Ancine no painel de instituições engajadas 
na	luta	contra	a	pirataria;	

. Promover efetivamente o combate à pirataria com medidas 
que reduzam a prática do crime, contribuindo para um ambiente 
econômico	 saudável,	 que	 permita	 o	 desenvolvimento	 da	 indústria	
do	audiovisual	e,	em	particular,	da	indústria	brasileira	deste	setor;	

. Assegurar visibilidade por parte da sociedade e acompanhamento 
das medidas adotadas pela Ancine no combate à pirataria do 
audiovisual;	

. Fixar, para os próximos cinco anos, um plano que marque a atuação 
da Ancine nessa esfera. “

•	 Participação	em	todas	as	reuniões	do	Conselho	Nacional	de	
Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP) 
do	Ministério	da	Justiça,	integrando	as	comissões	especiais	de:	
(a) Pirataria de Hardware e (b) Meios de Pagamento e Publicidade 
Online;

•	 Parcerias	com	Estados	da	Federação,	como	exemplo	a	tramitação	
do acordo de cooperação técnica entre Conselho Estadual de 
Combate à Pirataria de Santa Catarina.

•	 Assinatura	de	acordo	para	a	cessão	de	uso	da	ferramenta	Lumière,	
desenvolvida	pela	Liga	de	Futebol	Profissional	da	Espanha	para	
identificação	dos	responsáveis	por	sites	que	distribuem	conteúdo	
audiovisual de forma ilegal, bem como os meios de pagamento 
e	os	meios	de	publicidade	envolvidos.	A	Lumière	será	usada	para	
incremento das ações de fiscalização da Ancine, em moldes similares 
ao	acordo	realizado	pela	La	Liga	com	o	Ministério	da	Cultura	
do governo espanhol. Com a implementação da ferramenta, o 
referido Ministério iniciou mais procedimentos contra a pirataria 
nos primeiros 60 dias de uso da ferramenta do que em todo o 
segundo semestre do ano anterior, com uma redução no tempo de 
processamento de mais de 60%.

2. Regulação / Fiscalização
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Consiste no desenvolvimento e apoio do mercado audiovisual por meio da 
expansão da oferta e da demanda por conteúdos plurais e diversificados; 
pelo fortalecimento das empresas de capital nacional comprometidas com 
o conteúdo brasileiro. Prioriza o fortalecimento do conteúdo brasileiro 
independente, a participação de produtoras e distribuidoras de diferentes 
regiões, o empreendedorismo, a ampliação do parque exibidor e dialoga 
com as janelas de oportunidade que se abrem por conta das novas 
tecnologias.

Objetivos Estratégicos vinculados:

3. Desenvolvimento

•	 Garantir	a	produção	audiovisual	brasileira	independente

•	 Promover	o	desenvolvimento	regional	do	audiovisual

•	 Promover	a	produção	e	circulação	de	jogos	eletrônicos	brasileiros	
independentes

•	 Promover	a	diversidade	de	gênero	e	raça	na	produção	de	obras	
audiovisuais brasileiras

•	 Ampliar,	Diversificar	e	Modernizar	o	Parque	Exibidor

•	 Garantir	a	presença	de	Obras	Audiovisuais	Brasileiras	em	cinema,	
televisão e vídeo sob demanda

•	 Fortaleceras	programadoras	e	distribuidoras	brasileiras

•	 Qualificar	os	Agentes	do	Setor	Audiovisual

Principais resultados:

Fundo Setorial do Audiovisual 2.0

Em 2018, a partir do levantamento de um diagnóstico que apontou os desafios 
da indústria audiovisual, foi lançada a política #AudiovisualGeraFuturo, 
tendo como objetivos gerais:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Ancine teve como parceira estratégica na promoção dessa política a 
Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC), que foi 
responsável pelo lançamento de editais com previsão de aplicação de 
recursos do FSA em projetos destinados a promover a inclusão e reduzir as 
desigualdades na indústria audiovisual, sejam de gênero, raça ou regionais, 
adotando, assim, um caráter de política compensatória. As linhas da SAv/
MinC também buscam estimular a regionalização, a inserção de novos 
diretores no mercado e difusão, com o fomento para mostras, festivais e 
encontros do mercado. Já as linhas geridas pela Ancine têm um foco mais 
preciso: a promoção do desenvolvimento do mercado de audiovisual e 
fortalecimento de toda a cadeia em todas as regiões do Brasil.

•	 O	aumento	da	capacidade	de	execução	dos	recursos	do	Fundo	
Setorial do Audiovisual – FSA, por meio da simplificação de suas 
operações;

•	 A	distribuição	dos	recursos	do	FSA	de	forma	mais	equilibrada	entre	
os diferentes agentes elos da cadeia do audiovisual, principalmente 
entre	as	produtoras	e	distribuidoras	independentes;

•	 A	concessão	de	maior	autonomia	e	previsibilidade	aos	agentes	de	
mercado;

•	 Maior	transparência	aos	critérios	de	pontuação	das	empresas	
fomentadas	e	aos	processos	de	seleção	dos	projetos;

•	 A	ampliação	do	desempenho	comercial	e	artístico	da	produção	
audiovisual	brasileira;

•	 A	garantia	da	regionalização	da	produção	audiovisual	brasileira.
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3. Desenvolvimento

Como foco na promoção do desenvolvimento do mercado audiovisual, durante o exercício de 2018, foram lançadas ou suplementadas as seguintes chamadas 
públicas , no valor total de R$ 1.149.799.720,00, com previsão de aplicação de recursos do FSA:

(*) valores em Reais correspondentes aos valores, em dólares dos Estados Unidos, 
das Chamadas nas datas de sua publicação - Fonte: Ancine

Chamadas Públicas operadas pela Ancine

Chamada Pública Data da 
publicação Objetivo Valor do FSA 

previsto (R$)

SAV/MINC 01 22/02/2018

Seleção de 5 (cinco) projetos de produção independente de obras audiovisuais 
brasileiras de longa-metragem de animação, inéditas, de ficção, com temática 

livre, voltadas para o público infantil, de 0 a 12 anos, e seus respectivos 
trailers.

17.500.000,00

SAV/MINC 02 22/02/2018
Seleção de 21 (vinte e uma) obras audiovisuais independentes de curta-

metragem, de 13 minutos, live action, com temática livre, voltadas para o 
público infantil, de 0 a 12 anos.

2.100.000,00

SAV/MINC 03 22/02/2018

Seleção de 5 (cinco) obras audiovisuais independentes de minissérie de ficção, 
de 13 episódios de 7 minutos, live action, com temática livre, voltadas ao 

público infantil, de 0 a 12 anos e 5 (cinco) obras audiovisuais independentes de 
minissérie de ficção, de 26 episódios de 7 minutos, live action, com temática 

livre, voltadas ao público infantil, de 0 a 12 anos.

8.000.000,00

SAV/MINC 04 22/02/2018
Seleção de 10 (dez) projetos de produção independente de obras audiovisuais 

documentais, a partir de 52 minutos, inéditas, com temáticas voltadas à cultura 
afro-brasileira e indígena, e seus respectivos teasers.

5.000.000,00

SAV/MINC 05 22/02/2018
Seleção de 10 (dez) projetos de produção independente de obras documentais, 
a partir de 52 minutos de duração, inéditas, com temáticas voltadas à infância e 

juventude, e seus respectivos teasers.
5.000.000,00

SAV/MINC 06 23/02/2018 Seleção de 10 (dez) jogos eletrônicos, com temática livre, voltados para 
adolescência e juventude. 2.500.000,00

SAV/MINC 07 23/02/2018
Seleção de 10 (dez) projetos transmídias para a produção independente de 

jogos eletrônico e curta-metragem de ficção de animação com duração de 13 
minutos, com temática livre, voltados para o público infantil de 7 a 12 anos.

3.500.000,00

SAV/MINC 08 23/02/2018

Seleção de 10 (dez) projetos transmídias para a produção independente de jogo 
eletrônico e minissérie de ficção de animação, com 13 episódios com duração 
de 7 minutos, com temática livre e voltados para o público infantil, de 7 a 12 

anos.

10.000.000,00

SAV/MINC 09 26/02/2018

Seleção de 22 (vinte e duas) propostas de desenvolvimento de projetos de 
obras audiovisuais de produção independente e seus respectivos teasers, 
sendo: 10 propostas de obra audiovisual não seriada de Longa-metragem, 

ficção ou animação; 12 propostas de obra audiovisual seriada para televisão, 
ficção ou animação.

4.400.000,00

SAV/MINC 10 26/02/2018

Seleção de 35 (trinta e cinco) propostas de desenvolvimento de projetos de 
obras audiovisuais de produção independente e seus respectivos teasers, 
sendo: 10 propostas de obra audiovisual não seriada de longa-metragem, 

ficção ou animação; 10 propostas de obra audiovisual não seriada de longa-
metragem, documentário; 15 propostas de obra audiovisual seriada para 

Televisão, ficção ou animação.

6.000.000,00

SAV/MINC 11 28/02/2018 Fomento à realização de festivais, mostras, premiações, eventos de mercado e 
ações de promoção/difusão da produção audiovisual nacional 16.000.000,00

SAV/MINC 13 17/10/2018 Fomento à realização de projetos de formação e qualificação de recursos 
humanos nas áreas técnica, artística e gerencial 16.150.000,00

SAV/MINC 24 28/12/2018 Seleção de projetos com os referenciais de carteiras de projetos de digitalização 
de obras e projetos de restauro de obra. 23.375.000,00

Total 119.525.000,00

Chamadas Públicas operadas pela SAV/MinC 

Fonte: Ancine
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3. Desenvolvimento

Não obstante o expressivo valor disponibilizado em 2018, algumas linhas 
de ação do FSA previstas no Plano Anual de Investimentos, a exemplo 
da Chamada Pública ‘Coprodução Internacional’, não puderam ter seus 
editais publicados ainda nesse exercício em decorrência de limitações 
orçamentárias para o pagamento da remuneração dos agentes financeiros 
do Fundo, devendo ser lançados em 2019.

Essas limitações decorrem de um desequilíbrio verificado nas Leis 
Orçamentárias Anuais, que, a partir de 2015, passaram a autorizar dotações 
para o pagamento das remunerações dos agentes financeiros do FSA 
proporcionalmente inferiores aos valores autorizados para aplicação 
nos projetos audiovisuais fomentados pelo Fundo. Visando manter a 
regularidade da execução das linha de ação do FSA, a ANCINE tem envidado 
esforços junto à Casa Civil da Presidência da República e ao Congresso 
Nacional para obter os recursos orçamentários necessários que permitam 
cumprir o compasso desejável dessas despesas.

Em 2018 houve 4.522 projetos inscritos, dos quais 786 foram selecionados 
para receber recursos do Fundo, maior valor desde o início da operação do 
FSA.  De 2009 a 2018, os projetos selecionados somavam 3.187, dos quais 
27,3% de produção de cinema e 21,4% de produção de TV. 

Projetos selecionados no FSA de 2009 a 2018 – por destinação

 
Fonte: Ancine

Os valores destinados aos projetos selecionados totalizaram  
R$ 2,71 bilhões em recursos do FSA de 2009 a 2018, sendo que, destes,  
R$ 1,90 bilhão foi contratado e R$ 1,84 bilhão desembolsado. Em 2018, 
foram contratados 806 novos projetos no valor total de R$ 551 milhões 
e os desembolsos realizados nesse ano foram de R$ 550 milhões.  
Destacam-se ainda os valores recordes disponibilizados em 2018, que 
chegaram a R$ 1,125 bilhão.

Evolução FSA – em Milhões

Fonte: Ancine



50

Resultados da gestão

3. Desenvolvimento

Tabela - Informações detalhadas sobre os Editais e Chamadas Públicas realizados com recursos do FSA (2009 a 2018).

 
Fonte: Ancine. 1As chamadas públicas SAv/MinC, Prodav 02 e Prodav 13 selecionaram propostas que continham um conjunto de projetos derivados.
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3. Desenvolvimento

Desenvolvimento de Mercado e Estimulo às Exportações

A produção de conteúdos audiovisuais foi o segmento que mais recebeu 
recursos do FSA desde o início de sua operação. Os editais para produção 
de cinema e produção e programação para TV representaram 48,5% dos 
recursos disponibilizados pelo Fundo. 

Tabela – Recursos disponibilizados, propostas inscritas, projetos 
selecionados e valores destinados pelo FSA para produção de conteúdos 
audiovisuais até 2018

Fonte: Ancine

Com o intuito desenvolver o mercado como um todo e não somente o 
segmento de produção, em 2018 o FSA equilibrou melhor a destinação de 
recursos entre os diversos elos da cadeia produtiva, criando novas linhas, 
destravando velhos gargalos de distribuição e criando novas oportunidades 
para que o produto audiovisual brasileiro se torne, cada vez mais, mais 
competitivo mundo afora.

Foram criadas novas linhas de crédito para as quais está prevista 
inicialmente, em 2019, a aplicação do valor de R$200 milhões em parceria 
com os agentes financeiros do FSA para o desenvolvimento de mercado e 
financiamento de infraestrutura tecnológica. A partir das linhas de crédito é 
possível financiar projetos em investimentos e planos de negócio, soluções 
de acessibilidade, capital de giro e desconto de contrato.

A partir das novas regras do FSA, aumentou-se o teto de captação de 
recursos por projeto de R$3 milhões para R$ 6 Milhões, garantindo assim 
melhor oportunidade para que os conteúdos nacionais possam competir 
internacionalmente com outros conteúdos internacionais. Além disso, 
passou-se e valorizar mais o desempenho passado das empresas na 
alocação dos recursos do FSA, melhorando assim a análise de riscos e de 
capacidade de entrega de resultados, antes mais focada na análise dos 
projetos. Foi também aprovada pelo Comitê Gestor do FSA a Linha Mundo 
de Co-Produção Intenacional para produção de obras cinematográficas e 
de televisão no valor de R$ 369,8 Milhões.

Um dos principais gargalos para a exibição dos conteúdos sempre foi 
a comercialização, que enfrenta grande concorrência com produtos 
internacionais e dificilmente consegue alcançar todo o seu público 
potencial.  Em 2018, os recursos disponibilizados para a comercialização de 
obras foram de R$ 63 milhões, enquanto que de 2009 a 2017 a soma total 
das destinações para esse fim foi de R$ 67,9 milhões.

Por fim, foram criadas novas linhas, como a de apoio à formação de 
público - apoio a Festivais - (R$ 26,57 Milhões); e a de investimento em 
preservação e memória (23,37 Milhões), geridas pela SAV/ MINC. Também 
foram aumentados os valores destinados a investimento em Games de                         
R$ 10 Milhões em 2017 para R$ 45,25 Milhões em 2018, garantindo assim 
uma melhor distribuição de recursos entre os diversos elos da cadeia 
audiovisual.
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Desenvolvimento de Mercado e Estimulo às Exportações Regionalização

Buscando maior capilaridade dos investimentos do Fundo Setorial e, 
principalmente, atrair recursos locais para o setor audiovisual, gerando 
emprego e renda, a Ancine disponibilizou ao todo - R$ 413,9 milhões para 
as regiões do Centro-Oeste, Norte, Nordeste (CONNE), Sul e para os estados 
de Minas Gerais e Espírito Santo (FAMES).

No dia 22 de Fevereiro de 2018, foram lançados onze editais SAV/Minc, dos 
quais R$ 45,29 milhões, ou 50% do valor do edital, foram reservados por 
meio de cotas para o investimento em obras das regiões do CONNE (30%) 
e FAMES (20%). Em outubro de 2018, o MinC lançou o edital de fomento 
à realização de projetos de formação e qualificação de recursos humanos 
(R$ 16,15 milhões) e, em dezembro, o edital de restauro e digitalização de 
conteúdos audiovisuais (R$ 23,375 milhões), ambos com reserva de cotas 
(30% para CONNE e 20% para FAMES).

Em Março de 2018, foi lançado o edital seletivo de produção cinematográfica 
no valor de R$100 milhões, em que 30% do valor do edital foram reservados 
para projetos da região do CONNE e 10% para a região do FAMES. No 
mesmo mês ainda foi lançado o edital de TVs Públicas, no valor de R$ 70 
milhões, dos quais 60% dos recursos foram reservados para projetos do 
Centro Oeste, Norte e Nordeste, 20% para projetos da região Sul e 10% os 
estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

No dia 02/08/2018 foi aprovada a linha de Coinvestimentos Regionais 2018. 
A Chamada Pública investe recursos, em caráter complementar, em ações 
de fomento a serem propostas por órgãos e entidades da administração 
pública direta ou indireta estadual, municipal e do DF, com a finalidade de 
desenvolver o setor audiovisual local a partir do lançamento de programas 
específicos, e serve como importante propulsor de desenvolvimento do 
setor audiovisual local. 
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Esta é a quinta edição da linha, que trouxe uma importante novidade, 
um aumento da proporção de investimento do FSA. Para as entidades 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o FSA se comprometeu 
a complementar cinco vezes os valores aportados. No caso da Região 
Sul e dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, a proporção é de 
até quatro vezes e para os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, até  
três vezes. 

A Chamada funciona na modalidade de fluxo contínuo e devido à 
grande procura pelos recursos, houve inclusive a suplementação de                                                         
R$ 43,6 milhões em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), 
chegando ao valor total de R$ 133,6 milhões.  

Em Setembro de 2018, foi lançado o edital de produção cinematográfica na 
modalidade fluxo contínuo, no valor de R$ 175 milhões. Esse edital contou 
com uma modalidade exclusiva para projetos das regiões do CONNE 
e FAMES, Modalidade C, no valor de R$ 50 milhões. Ainda em setembro, 
foi lançado o edital de produção para TV, em regime de fluxo contínuo, 
com o valor de R$ 251 milhões. Desse total 30% ficaram reservados para 
investimentos de projetos de proponentes da região do CONNE e 10% 
para a região do FAMES. Também houve lançamento e suplementação da 
Chamada destinada a projetos de comercialização de obras cinematográficas 
brasileiras na modalidade de fluxo contínuo, no valor de R$ 63 milhões, 
dos quais 30% foram reservados para projeto audiovisuais de produtoras 
independentes localizadas nas regiões que compõem o CONNE e 10% nas 
regiões do FAMES.

O desenvolvimento do audiovisual fora do eixo Rio São Paulo, especialmente 
por meio de recursos locais privados, ainda continua como um dos desafios 
para a Ancine nos próximos anos. Espera-se que, a partir da alavancagem 
do setor por meio dos aportes do FSA, o audiovisual dessas regiões se 
desenvolva e se torne competitivo, gerando emprego e renda de forma 
menos dependente dos recursos públicos.

Foi previsto no Plano Anual de Investimento de 2018 e aprovada pelo 
Comitê Gestor do FSA por meio da resolução 187/2018 o lançamento 
de um edital para o desenvolvimento da indústria de Jogos Eletrônicos, 
que também contará com cotas de 30% para projetos das regiões Norte, 
Nordeste ou Centro-Oeste, 10% para projetos da região Sul e estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo.

1 Até fevereiro de 2019, as propostas aprovadas pela Ancine reservavam R$ 101,1 milhões para entes 

localizados nas regiões que formam CONNE e FAMES.
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Jogos Eletrônicos

Dentro da primeira etapa do programa #AudiovisualGeraFuturo, lançada 
em fevereiro, foram anunciados os editais de Jogos Eletrônicos, de 
Narrativas Transmídias para a Infância (Curtas Animação e Jogos Eletrônico) 
e Narrativas Transmídias para a Infância (Minissérie Animação e Jogos 
Eletrônicos), que juntos contemplam 30 projetos, com investimento total 
de R$ 16 milhões. 

Em 2016, a Ancine apresentou seu primeiro edital voltado para o fomento 
de jogos eletrônicos, dentro do Programa Brasil de Todas as Telas, no 
valor de R$ 10 milhões. No ano seguinte, foi lançada a segunda edição do 
edital, também com investimento de R$ 10 milhões. Em 2018, o Comitê 
Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (CGFSA) ampliou o volume de 
recursos a serem investidos no setor de games: de R$ 10 milhões para  
R$ 35,25 milhões. Além disso, outros R$ 10 milhões foram destinados a 
aceleradoras, totalizando um investimento de R$ 45,25 milhões.

O mercado de jogos eletrônicos cresceu em todas as cinco regiões do 
País, de acordo com dados do 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos 
Digitais, financiado pelo MinC. De 2013 a 2018, o número de estúdios de 
desenvolvimento de games no Brasil passou de 142 para 375. 

Os novos investimentos da Política de Games deverão aquecer o mercado 
brasileiro. Novos equipamentos de VR conquistaram o mercado nacional, 
desde computadores até smartphones de alta performance. De acordo 
com o XRBR, um hub brasileiro de X-Reality, o País possui 116 empresas de 
realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR) e mixed reality (MR), entre 
produtores de conteúdo e de tecnologia. A associação internacional VR/AR 
Association tem, em todo o mundo, cerca de 4.200 empresas associadas, 
das quais pelo menos uma dúzia é do Brasil.

O Brasil é atualmente o 13º maior produtor de games do mundo, ao mesmo 
tempo que tem a terceira maior população de jogadores do planeta, 
com 66 milhões de pessoas. A indústria de jogos digitais no Brasil cresce 
acima da média da economia, o que revela seu vigor e sua capacidade 
de sustentabilidade, mas também sinaliza a necessidade de uma política 

pública estratégica, focada na inovação, no empreendedorismo, na 
internacionalização e na modelagem de negócios. Sem detrimento dos 
projetos, a ideia da Ancine é focar na capacitação de empreendedores, 
por meio das aceleradoras, que já se mostraram preparados para competir 
neste mercado.  

Em relação aos R$45,25 milhões disponibilizados para Games em 2018, 
a seleção de projetos ficou dividia entre três editais:  Produção - Seletivo, 
Produção - Fluxo Contínuo e Comercialização - Fluxo Contínuo.

Para a chamada pública de Produção - Seletivo foram disponibilizados 
R$ 16,75 milhões, que serão distribuídos entre três modalidades para a 
produção de jogos. A Modalidade A, no valor total de R$ 9 milhões, prevê 
aporte máximo de R$ 3 milhões por projeto. Na Modalidade B, com valor 
total de R$ 6,75 milhões, o investimento será de R$ 750 mil por projeto. Já a 
modalidade C, com valor total de R$ 1 milhão, será voltada para projetos de 
acessibilidade, e disponibilizará no máximo R$ 500 mil por projeto.

O edital também contou com cotas semelhantes àquelas aplicadas nos 
editais de audiovisual da Ancine: 30% para projetos das regiões Norte, 
Nordeste ou Centro-Oeste, 10% para projetos da região Sul e estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo.

A chamada de Produção - Fluxo Contínuo disponibilizou R$ 10,5 milhões, 
sendo no máximo R$ 1 milhão por projeto para complementação de 
investimento privado ou ampliação de escopo de game pronto.

Na chamada Comercialização - Fluxo Contínuo, linha voltada exclusivamente 
para a comercialização de games, foi disponibilizado um total de  
R$ 8 milhões para projetos de jogos eletrônicos concluídos ou em fase  
de finalização. 

Além dos R$ 35 milhões dos editais de produção e comercialização, o CGFSA 
destinou outros R$ 10 milhões para o investimento em aceleradoras.  Para 
selecionar estas empresas, a Ancine seguirá o modelo de apoio às startups 
utilizado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), denominado Programa BNDES Garagem. 
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Diversidade de Gênero e Raça

Em janeiro de 2018, foi publicado o estudo “Diversidade de gênero e raça 
nos lançamentos brasileiros de 2016” que, tendo como universo as obras 
lançadas em salas comerciais de cinema no ano de 2016, foi o primeiro 
a investigar desigualdades de gênero e de raça no setor audiovisual, e o 
primeiro a tentar mensurar o impacto do fomento público na desigualdade 
no acesso a recursos públicos de fomento audiovisual. A cerimônia de 
lançamento do trabalho ocorreu no Odeon, com presença do Diretor 
Alex Braga e do então Secretário do Audiovisual, que frisou a importância 
de pesquisas para qualificar o debate o orientar a formulação de  
política pública. 

No total, foram analisadas 1.326 pessoas envolvidas no cinema brasileiro 
de 2016. A análise apontou o domínio de homens brancos nas principais 
funções direção (75,45%), roteiro (68% nos casos de ficção, 63,6% em 
documentários, e 100% nas animações brasileiras de 2016), direção de 
fotografia (85%) e direção de arte (59%).

 As posições só se invertem nas funções de produção. Assinam a produção 
executiva 36,9% de mulheres brancas, contra 26,2% de homens brancos.  
As equipes mistas, com homens e mulheres brancas, somam 26,2%. Os 
homens negros assumem 2,1% da função de produção. Sozinhas, as 
mulheres negras não assinam nenhuma produção. Apenas 1% de mulheres 
brancas e negras respondem à função em equipes mistas. 

 A participação nos elencos das obras também mostra a sub-representação 
da população negra.  Apesar de o Brasil ser formado por 54% de negros, o 
percentual de negros e pardos no elenco dos 97 filmes brasileiros de ficção 
lançados em 2016 foi de apenas 13,4%.

Em sua conclusão o trabalho aponta a pouca diversidade de gênero e raça 
entre os profissionais atuantes na amostra, indicando a necessidade de 
que a Ancine avance na inclusão do tema como uma de suas diretrizes na 
gestão das políticas públicas para o setor.

Em março de 2018, a Comissão de Gênero, Raça e Diversidade, apresentou 
um trabalho ao Comitê Gestor do FSA que culminou com adoção de cotas 
no Edital Concurso de Cinema, no valor total de 100 milhões de reais. Entre 
as regras do edital, foram estipulados percentuais mínimos de investimento 
de 35% dos recursos previstos em projetos cuja direção seja assinada por 
mulheres e 10% para projetos dirigidos por pessoas negras e indígenas. 
Além disso, o edital de seleção de servidores da Agência para a composição 
do Comitê de Investimento do FSA (mandatos de 2 anos), previu critérios 
de seleção que permitissem a participação paritária por gênero e raça, 
avançando e formalizando, dessa forma, a questão da paridade na 
composição das comissões de seleção, bandeira que se defende não apenas 
para o âmbito das atividades internas da Agência, mas prática que se deseja 
que sejam estendidas para as atividades de curadoria a serem realizadas no 
mercado audiovisual como um todo. 

Foi lançado também, em novembro de 2018, o Edital de Fluxo Contínuo de 
Produção para TV, no valor total de R$ 251 milhões, com seleção a partir 
de pontuação calculada de forma automática. Na modalidade C desse 
edital, serão selecionados projetos de produção de produtoras brasileiras 
independentes para programadora ou emissora brasileira de TV aberta ou 
TV por assinatura do tipo TV pública, estatal, universitária ou comunitária 
e, no mínimo 35% dos recursos deverão ser destinados para projetos 
dirigidos ou roteirizados por mulheres cisgênero ou mulheres transexuais/
travestis; e no mínimo 10% dos recursos destinados para projetos dirigidos 
ou roteirizados por pessoas negras ou indígenas. 
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Além dos editais lançados e geridos pela Ancine, houve o lançamento 
do Programa #AudiovisualGeraFuturo, composto por oito editais, dentre 
os quais cinco seriam para seleção de projetos de obras audiovisuais, de 
animação, curtas e séries com temáticas infantis, além de documentários 
sobre infância e adolescência e questões afro-brasileiras. O programa foi 
financiado com recursos do FSA, e todos eles contavam com reserva mínima 
de recursos para mulheres e negros ou indígenas, com os percentuais 
mínimos, respectivamente de 50% e 25%.

Por fim, foi realizado em Julho de 2018, em parceria com o SESC-SP, a segunda 
edição do Seminário Internacional Mulheres no Audiovisual, que contou 
com a presença de Fanshen Cox DiGiovanni, atriz, dramaturga e produtora e 
uma das criadoras do “Inclusion Rider”, iniciativa promovida pela Annenberg 
School for Communication and Journalism, da Universidade da Califórnia do 
Sul e Mercedes Cooper, diretora de Marketing da ARRAY, empresa e coletivo 
de arte com sede em Los Angeles, fundada pela cineasta Ava Duvernay em 
2010, com a missão de ampliar o alcance de filmes produzidos por mulheres 
e negros. Houve ainda a participação de Marina Pompeu,  Analista de 
Projetos e Conteúdo do Canal Brasil, Daniela Mignani, Diretora dos canais 
GNT, Viva e Mais Globosat,  e Maria Ângela de Jesus, Diretora de Conteúdo 
original Internacional da Netflix, em mesa sobre “Panorama da Diversidade 
na TV e no Video por Demanda”.   A diversidade na publicidade brasileira foi 
tema de debate com representantes de diversas iniciativas nacionais, como 
Think Eva, Free the Bid, More Girls e Plataforma Hysteria.

No mesmo seminário foi celebrado o Pacto de responsabilidade anti-
assédio no setor audiovisual”, em uma sessão presidida pela Diretora 
Debora Ivanov.

Imagem oficial de divulgação do 2º Seminário Internacional Mulheres no Audiovisual
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Ampliação das Salas de Exibição

Um outro indicador de extrema relevância acompanhado pela Ancine e 
que dialoga diretamente com seus objetivos de gestão, é a expansão do 
número de salas de exibição pelo país. Seja na parceria com o BNDES no 
âmbito do Programa Cinema Perto de Você, que utiliza recursos do Fundo 
Setorial do Audiovisual para construção e modernização de novas salas, ou 
no credenciamento e enquadramento de projetos para incentivos oriundos 
do Recine, a Ancine vem atuando ativamente nesse campo e os resultados 
têm sido positivos. 

Buscando diminuir a razão entre o número de salas de exibição 
cinematográfica e número de habitantes do País e descentralizar o parque 
exibidor brasileiro, a Ancine vem implementando diversas políticas públicas, 
dentre as quais se destacam:

Em 2018, o Informe preliminar divulgado pelo Observatório Brasileiro de 
Cinema Audiovisual aponta que o parque exibidor brasileiro continuou 
seu processo de expansão, alcançando 3.356 salas e superando o recorde 
anterior, que era de 1975.

Número de salas em atividade no país

Fonte: Ancine

O crescimento das salas de exibição ocorreu em todas as regiões do país, 
com destaque para as regiões Norte e Nordeste onde o crescimento em 
2018, em relação ao ano anterior, foi de 7,5% e 6,8%, respectivamente. 

Desde 2009, o crescimento do parque exibidor brasileiro já superou os 
50%, sendo que nas regiões Norte e Nordeste os números de salas mais 
que dobrou no período. 

. A disponibilização de recursos para a implementação, reforma 
e digitalização de salas de cinema, por meio de operações de 
investimento e financiamento no âmbito do Programa Cinema Perto 
de	Você;

. O aporte de recursos para a construção de complexos 
cinematográficos por meio de convênios celebrados com Governos 
Estaduais	(Projeto	Cinema	da	Cidade);

.	O	Prêmio	Adicional	de	Renda	-	PAR;	e

. O Regime Especial de Tributação para o Desenvolvimento da 
Atividade de Exibição Cinematográfica – Recine.
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Com isso, de forma positiva, o índice de habitantes por sala de cinema no 
país, que chegou a cerca de 109 mil hab/sala em 2002, reduziu-se para 
cerca de 64 mil hab/sala em 2017. Dados preliminares da Ancine para o 
ano de 2018 indicam que a redução pode ter atingido o patamar de  
62 mil hab/sala no ano de 2018. A Ancine tem como uma de suas metas 
garantir a manutenção da expansão das salas, de forma a reduzir ainda 
mais esse indicador.

Crescimento de salas por região desde 2019

 
 
 
 
       Fonte: Ancine

Habitantes por sala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fonte: Ancine

Resultados dos recursos do FSA aplicados no segmento de exibição até 2018

Fonte: Ancine.*Até jun/18 

Informações a respeito do indicador**

 
 
 
**A regionalização dos dados dos indicadores, quando houver, pode ser detalhada em outro  
documento editável.
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Somente em 2018, foram assinados três novos contratos entre o BNDES 
e duas empresas exibidoras, estabelecendo o financiamento total de  
R$ 18,4 milhões.

Ainda em 2018, o Comitê Gestor do FSA estabeleceu uma nova linha de 
financiamento, na qual os agentes financeiros subcontratados pelo BNDES 
também poderão atuar em novas operações de crédito com aporte de 
recursos do Fundo.

No âmbito do Projeto Cinema da Cidade, já foram assinados quatro             
Convênios entre o agente financeiro contratada para a sua 
operacionalização, a Caixa Econômica Federal, e órgãos dos Governos 
dos Estados do Rio de Janeiro (2 convênios), Ceará e Maranhão, nos quais 
está prevista a aplicação de R$ 44,6 milhões de recursos do FSA para a 
implantação de complexos em 19 Municípios do interior desses Estados 
que ainda não contam com salas de cinema, visando ampliar o acesso 
da população a obras audiovisuais, além de estimular a constituição e 
fortalecer as empresas e grupos exibidores regionais:

Projeto Cinema da Cidade – Convênios celebrados 

Fonte: Ancine

Foi lançada, em janeiro de 2018, a Chamada Pública PROINFRA – Concessão 
do Prêmio Adicional de Renda 2017/2018, visando destinar recursos 
financeiros para a atividade de exibição cinematográfica sob a forma de 
prêmio em face do volume e diversidade de obras cinematográficas de 
longa-metragem brasileiras por elas exibidas. No resultado desse processo 
seletivo, divulgado em dezembro do mesmo ano, foram contemplados 
47 complexos de uma sala e 22 complexos de duas salas, distribuídos por 
quinze Unidades da Federação em todas as Macrorregiões do País, com o 
valor total de R$ 3 milhões:

PAR 2017/2018 – Prêmios concedidos por UF

 
Fonte: Ancine
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Outro programa fundamental é o Recine, que viabiliza a descentralização 
dos investimentos nas salas de exibição. O Recine suspende a exigibilidade 
de todos os tributos federais incidentes sobre a aquisição de máquinas, 
aparelhos, instrumentos, equipamentos e materiais de construção 
necessários à construção ou modernização de complexos cinematográficos 
(salas de cinema).  Durante o exercício de 2018, foram apresentados 
dezesseis projetos para credenciamento no Recine, representando 565 
salas e comportando mais de cem mil assentos. A soma de todos os projetos 
beneficiados pela desoneração fiscal foi de até R$ 229.985.165,36 nesse ano.

O mapa mostra os municípios contemplados com a construção ou reforma 
de salas, e o tamanho do círculo o número de projetos aprovados para 
aqueles municípios.

Fonte: Ancine
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Produção nacional independente

Nos anos recentes, o segmento de TV tem tido grande destaque no setor 
audiovisual global e nacional. No Brasil, desde a promulgação da Lei 
12.485/11 (Lei da TV Paga), a produção nacional para esse segmento vem 
apresentando constante fortalecimento.    

Conforme apontando nos Resultados Mensais de TV Paga do Observatório 
Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), os canais de espaço qualificado 
tiveram, até dezembro de 2018, 8,8% da sua programação voltada para 
obras brasileiras, sendo 5,5% para obras independentes.  Já os chamados 
“canais brasileiros de espaço qualificado”, programados por programadoras 
brasileiras, tiveram um percentual de 55,7% da sua programação ocupados 
por obras nacionais, sendo 36,3% independentes.

A participação do conteúdo audiovisual brasileiro que constitui espaço 
qualificado produzido por produtora brasileira independente na 
programação dos canais de espaço qualificado da TV por assinatura no 
horário nobre tem sido em torno de 10% nos últimos três anos. Tal valor 
é muito acima dos patamares legais mínimos estabelecidos pela Lei da TV 
Paga e demonstram o bom momento de conteúdo nacional direcionado 
ao segmento.

Número de horas exibidas de produção independente brasileira para o segmento 
de TV em relação ao total de horas desses produtos audiovisuais

Outro indicador do crescimento do setor novo é o número recorde de 
lançamentos de obras nacionais alcançado em 2018, com 171 filmes 
brasileiros lançados comercialmente em salas de exibição. Foi o ano com 
maior número de lançamentos brasileiros desde a chamada “Retomada” 
do cinema nacional, e a participação em relação ao total de lançamentos 
chegou a 37,9%, também o maior valor da série histórica que compreende 
o período que vai de 2002 a 2018.

Filmes Brasileiros lançados comercialmente em salas de exibição

Fonte: Ancine

Fonte: Ancine
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Em relação à bilheteria, apesar dos indicadores gerais apresentarem 
variações negativas em 2018, os resultados referentes a filmes brasileiros 
apontaram na direção oposta. Tanto o público como a renda dos filmes 
nacionais exibidos em salas de cinema no ano de 2018 demonstraram 
aumentos de 25,3% e 14,8%, respectivamente. No total, os filmes nacionais 
em 2018 alcançaram mais de 23 milhões de ingressos vendidos, enquanto 
a renda gerada pela bilheteria ultrapassou os 282 milhões de reais.  Com 
isso, a participação do cinema nacional no mercado chegou a 14,4% 
(em público), um aumento significativo em relação aos 9,6% alcançados  
em 2017.

Renda Filmes Brasileiros (R$)

 
 
 
Fonte: Ancine  
É preciso reconhecer que boa parte dessa recuperação de bilheteria no ano se 
deu por conta do sucesso da obra “Nada a perder” que, com um público de mais 
11 milhões de espectadores, ocupou o segundo lugar entre os filmes, nacionais 
e estrangeiros, lançados comercialmente em 2018, arrecadando ainda a quarta 
maior bilheteria do ano. Entre as 30 maiores bilheterias do ano, três foram de 
filmes nacionais. Apesar do resultado positivo em 2018, de maneira geral, a 
variação de público de filmes brasileiros ano a ano ainda é muito grande, sendo 
que picos de audiência são consequência do resultado de bilheteria de poucas 
obras consideradas outliers, e não de uma melhora consistente nos resultados dos 
filmes nacionais. 

Isso demonstra a necessidade da instituição de novas estratégias para tornar 
o conteúdo nacional mais competitivo, algumas já apresentadas aqui e 
implementadas em 2018 como o aumento do investimento em comercialização, 
aumento do teto de captação, investimento em coproduções internacionais e 
investimento em cinematografia de gênero como forma de aumentar o potencial 
de venda no mercado local e internacional. Os resultados dessas novas políticas 
serão acompanhados nos próximos anos.

Qualificação

Buscando atuar na qualificação dos agentes do Setor Audiovisual, a Ancine vem 
implementando políticas públicas, dentre as quais se destacam:

. O aporte de recursos do FSA em conjunto com órgãos e entidades 
da Administração dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 
no	 âmbito	 da	 Linha	 de	 Coinvestimentos	 Regionais,	 em	projetos	 de	
capacitação	a	serem	implementados	por	esses	entes	locais;

.	 O	lançamento	da	Linha	de	Formação	e	Qualificação	do	Audiovisual,	
em parceria com a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura 
(SAv/MinC);

. O Programa “Encontros com a Ancine”. 
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3. Desenvolvimento

Coinvestimentos Regionais

A Linha de Coinvestimentos Regionais, existente desde 2014, propõe-se a 
aportar recursos do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA em conjunto com 
órgãos da Administração Pública direta ou indireta dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios para financiamento de projetos audiovisuais.

Inicialmente, a Linha de Coinvestimentos foi direcionado ao fomento de 
projetos de desenvolvimento, produção e distribuição de obras audiovisuais 
e da realização de festivais de cinema. A partir de 2018, foi acrescida ao 
escopo desta linha a hipótese de aporte de recursos em projetos de 
qualificação dos agentes do Setor Audiovisual.

Em geral, os recursos a serem aportados pelos entes locais em ações de 
capacitação constituem contrapartida ao investimento do FSA em projetos 
para desenvolvimento, produção e distribuição de obras audiovisuais. O 
quadro a seguir resume as propostas nesse sentido, submetidas pelos entes 
locais à Ancine:

Coinvestimentos Regionais – Propostas de fomento a ações de capacitação

Linha de Formação e Qualificação do Audiovisual

Em 2018, o Comitê Gestor do FSA aprovou a destinação de recursos do 
Fundo para a aplicação da Linha de Formação e Qualificação Audiovisual, 
a ser operacionalizado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da 
Cultura (Edital SAv/MinC 13/2018).

O respectivo Edital (SAv/MinC 13/2018) foi publicado em outubro, 
prevendo o aporte de R$ 16,15 milhões em projetos de formação e 
qualificação de recursos humanos nas áreas técnica, artística e gerencial, 
que se enquadrem nas seguintes modalidades de projeto de formação, 
observadas as seguintes referências:

 
Ao final do exercício de 2018, já haviam sido habilitados, em caráter final, 
quatro projetos, a seguir listados: 

Fonte: Ancine

•	 Gestão	empresarial	e	de	mecanismos	de	financiamento,	normativo	
do audiovisual, direitos autorais, gestão de propriedade intelectual e 
elaboração	de	projetos;

•	 Criação	 e	 formação	 técnica	 para	 cinema,	 TV,	 animação,	 jogos	
eletrônicos, narrativas transmídias e para o campo da preservação e 
do	restauro;	e

•	 Acessibilidade	audiovisual,	incluindo	para	jogos	eletrônicos.	

Fonte: Ancine
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3. Desenvolvimento

Encontros com a Ancine

Com o escopo de reduzir ruídos, agilizar processos, aumentar a transparência e minimizar problemas nos mecanismos de fomento e de formatação de 
projetos, a Ancine lançou, em 2018, o Projeto Encontros com a Ancine, programa permanente de capacitação de mercado com a cooperação das associações 
e sindicatos de produtores, distribuidores e programadores de TV. 

Durante os meses de novembro e dezembro de 2018 foram realizados seminários em quatro Capitais – Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Florianópolis, 
contando com a participação média de 100 pessoas. 

Nesses encontros foram tratados os seguintes temas:

Em resultado à pesquisa de satisfação aplicada ao fim de cada seminário, verificou-se que mais de 85% de pessoas que consideraram o projeto muito ou 
extremamente conveniente, e mais de 80% das pessoas consideraram-se muito ou extremamente satisfeitas com o projeto. A principal opinião dos ouvintes 
dos seminários nas pesquisas foram a de que o Projeto deveria ser continuado e ampliado. 

•	 Prestação	de	Contas	e	a	nova	execução	financeira	dos	projetos	audiovisuais;

•	 FSA	e	a	pontuação	automática	para	fomento;

•	 Análise	de	Direitos;

•	 Acompanhamento	de	projetos	audiovisuais.
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Incentiva a circulação dos produtos audiovisuais brasileiros no mercado 
interno, em diferentes janelas de exibição, e externo, por meio do apoio a 
coproduções e à participação em festivais internacionais. Amplia o acesso 
destes produtos a um maior número de brasileiros por meio de ações 
regulatórias que promovam a diversidade e a acessibilidade, valorizando o 
aspecto social do conteúdo audiovisual nacional.

Objetivos Estratégicos vinculados:

4. Circulação / Acesso

•	 Promover	 a	 inserção	 internacional	 dos	 conteúdos	 audiovisuais	
brasileiros

•	 Promover	a	diversidade	das	obras	audiovisuais	exibidas	no	Brasil

•	 Promover	acessibilidade	visual	e	auditiva	no	cinema	e	tv	paga	

•	 Promover	o	audiovisual	brasileiro	junto	às	redes	de	ensino

Principais resultados:

Internacionalização

O Brasil já se posiciona hoje entre os dez maiores produtores audiovisuais 
do mundo, sendo o momento agora de exportar o nosso conteúdo para 
o resto do mundo. Nos últimos anos, a Ancine tem colocado em média 5 
milhões por ano em coproduções internacionais. Foram investidos algo 
em torno de 29 milhões nos editais minoritários desde que o FSA passou 
a investir em coproduções internacionais. Tendo a internacionalização 
do conteúdo nacional com uma das principais diretrizes da nova gestão 
da Ancine, o Comitê Gestor do FSA destinou no PAI 2018 (Plano anual 
de investimento) R$ 42.300.000,00 para o investimento em coproduções 
internacionais de obras audiovisuais cinematográficas e televisivas, valor 
superior a soma de todos os anos anteriores.

Destinação de recursos FSA para coprodução internacional (em Reais)

 
 
 
Fonte: Ancine

Desses 42,3 MM, R$ 36,8 MM foram destinados alocados em uma nova linha 
do FSA, o edital Brasil-Mundo, na modalidade de fluxo-contínuo, sendo 
18,15 milhões para cinema e 18,65 milhões para obras televisivas.
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Em relação aos editais binacionais, até o final de dezembro foram lançados 
os editais Brasil-Portugal, no valor em Reais equivalente a US$ 300.000,00, 
contemplando 2 projetos de obra cinematográfica de longa-metragem; 
e Brasil-Uruguai, no valor em Reais equivalente a USD 200.000,00, 
contemplando 2 projetos de obra cinematográfica de longa-metragem.

Fortalecendo as relações binacionais, O ministro da Cultura, Sérgio Sá 
Leitão, e o ministro das Artes e da Cultura da África do Sul, Nkosinathi 
Mthethwa, assinaram no dia 13 de setembro de 2018, tratado de cooperação 
bilateral para fomentar a produção audiovisual entre os dois países. O 
acordo contempla produções audiovisuais que tenham produtores ou 
coprodutores das duas nações. As obras produzidas nos termos do acordo 
terão direitos autorais compartilhados e farão jus a todos os benefícios 
previstos para o setor em ambos os países.

Ainda com relação às ofensivas internacionais, a Ancine participou da 34ª 
Reunião da Conferência de Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas 
da Iberoamérica (CAACI) e da 27ª Reunião do Comitê Intergovernamental 
do Programa Ibermedia, durante o Festival de Cinema de Málaga, Espanha. 
O Brasil foi o homenageado na 20ª edição do Festival, com a exibição de 
diversos filmes nacionais.

A Secretaria do Audiovisual do MinC e a Ancine reafirmaram também 
em 2018 a posição brasileira dentro do Mercosul, através da contribuição 
para a RECAM. A RECAM é a Reunião Especializada das Autoridades 
Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul que tem como finalidade 
promover a complementação e integração das indústrias cinematográficas 
e audiovisuais da região, a harmonização das políticas públicas, a promoção 
da livre circulação de bens e serviços cinematográficos na região e a 
compatibilização das legislações.

Os investimentos em internacionalização feitos em exercícios anteriores 
mostraram resultados em 2018. Oito animações brasileiras foram 
selecionadas para o Festival Internacional de Annecy, na França, onde 
houve homenagem ao Brasil na mostra “Brazil Frame by Frame – Cem Anos 
de Animação Brasileira”. Além da mostra, o festival também teve a presença 
de palestrantes brasileiros em painéis e com uma sessão exclusiva sobre 
o país, o “Territory Focus”, que contou com a participação de produtores 
e do diretor-presidente da Ancine, Christian de Castro.  O número de 

4. Circulação / Acesso

•	 Programa	 de	 Apoio	 à	 Participação	 Brasileira	 em	 Festivais,	
Laboratórios	 e	 Workshops	 Internacionais:	 102	 obras	 audiovisuais	
apoiadas para participação em 63 festivais internacionais (60 
longas-metragens;	 19	médias-metragens	 e	 23	 curtas-metragens);	 e	
23 projetos apoiados, em diferentes etapas da produção, do roteiro 
à	 finalização,	 para	 participação	 em	 19	 laboratórios	 e	 workshops	
internacionais.

•	 Programa	de	Apoio	à	Participação	Brasileira	em	Eventos	de	Mercado	
e	Rodadas	de	Negócios	 Internacionais:	167	profissionais	brasileiros	
do setor audiovisual receberam apoio para participar de 27 eventos 
internacionais de mercado ou rodadas de negócio.

•	 Programa	 de	 Apoio	 à	 Divulgação	 do	 Filme	 Brasileiro	 Candidato	
a	uma	 Indicação	ao	Oscar®	de	Melhor	Filme	em	Língua	Estrangeira:	
apoio no valor de R$ 214.500,00 (e de R$ 200.000,00 de recursos 
disponibilizados pela SAv/MinC) ao filme brasileiro indicado pela 
Academia Brasileira de Cinema para concorrer ao prêmio de melhor 
filme estrangeiro do Oscar 2019.

•	 Programa	 Ibermedia:	 contribuição	 brasileira	 no	 valor	 de	 USD	
650.000,00 para composição do Fundo Ibermedia, cujos recursos 
se destinam ao apoio financeiro a projetos audiovisuais ibero-
americanos e a atividades de formação de profissionais do 
audiovisual ibero-americano selecionados anualmente. Em 2018, 
6 projetos brasileiros foram contemplados, sendo 2 na categoria de 
desenvolvimento	(“Árvore	Perfumada”;	“Indolor”),	3	em	coprodução	
(“Centro	 da	Terra”;	“Deserto	 Particular”;	“Pedro”)	 e	 1	 em	 formação	
(“BrLab	-	Desenvolvimento	de	Projetos	Audiovisuais”).

•	 Encontros	 com	 o	 Cinema	 Brasileiro:	 aporte	 pela	 Ancine	 de	 R$	
18.000,00 para a realização de 7 edições do programa em 2018. O 
programa é uma iniciativa conjunta da Ancine e do MRE e possibilita 
que as obras brasileiras sejam conhecidas por curadores de festivais 
internacionais.

•	 Festival	 Scope:	 aporte	 no	 valor	 de	 R$	 22.000,00	 para	 manter	 o	
label da Ancine na plataforma online Scope PRO, exclusiva para 
profissionais do cinema. Em 2018, foram disponibilizados 53 novos 
longas-metragens brasileiros no espaço destinado à Ancine.

empresas participantes no festival saltou de 8 para 36, e contou com o 
apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos  
(Apex-Brasil).

Outras ações realizadas em 2018 para a promoção internacional do 
audiovisual brasileiro estão listadas abaixo:
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Acessibilidade

Com o intuito de planejar a implementação das obrigações impostas 
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº. 13.146, de 06 de julho 
de 2015, a Ancine, em abril de 2018, enviou representação aos EUA para 
realizar reuniões e conhecer as tecnologias sobre acessibilidade no cinema 
utilizadas no mercado estadunidense. 

A Ancine esteve reunida com a National Association of Theatre Owners 
(NATO) e a Motion Picture Association of America (MPAA). Nessas reuniões, 
a MPAA firmou compromisso no sentido de garantir que os estúdios que 
compõe a associação apoiem as inciativas de acessibilidade mundialmente 
e ainda de garantir o cumprimento de todos os prazos e exigências legais 
brasileiras. A Ancine também esteve presente na CinemaCon - maior feira 
mundial da indústria de exibição cinematográfica, que reúne os principais 
fornecedores de equipamentos, tecnologia e serviços e, também, os 
principais estúdios e distribuidores do mundo. 

No dia 07 de junho, a Ancine retomou os trabalhos da Câmara Técnica sobre 
acessibilidade nos segmentos de distribuição e exibição cinematográfica. 
Foram anunciadas reuniões até o fim do ano para concluir os trabalhos 
da Câmara e ouvir fornecedores, entidades e associações das pessoas 
portadoras de deficiência e agentes do audiovisual, sobre o plano de 
adaptação do parque exibidor brasileiro.

Formada por representantes dos segmentos de distribuição e exibição 
e por servidores da Agência, a Câmara tem como objetivo estudar quais 
as melhores soluções de tecnologia para acessibilidade visual e auditiva 
e acompanhar a implementação dessas tecnologias. Durante a primeira 
reunião da câmara técnica no ano, o Secretário de Políticas de Financiamento 
apresentou a linha de crédito aprovada em 26 de março pelo Comitê Gestor 
do Fundo Setorial do Audiovisual e voltada ao financiamento da adaptação 
das salas de cinema e ao desenvolvimento de tecnologias de acessibilidade. 
A linha permite o financiamento dos equipamentos necessários para os 
fornecedores e exibidores.

4. Circulação / Acesso

Entre os dias 12 e 14 de junho a Ancine participou da delegação brasileira 
na 11ª Conferência dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em Nova Iorque. A conferência 
dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência é um evento internacional, com o objetivo 
de aumentar a qualidade, a eficácia e a avaliação de políticas públicas 
relacionadas à implementação da Convenção, ratificada pelo Brasil  
desde 2009.

Durante a segunda reunião da Câmara Técnica sobre acessibilidade, em 
05 de julho, a Ancine apresentou a seus componentes os fornecedores 
de tecnologia de acessibilidade para salas de cinema com capacidade 
de atender a demanda da Lei, de forma totalmente aderentes ao padrão 
DCI. Verificou-se que ambos os fornecedores estavam tendo extremo 
cuidado em envolver, no processo de desenvolvimento dos seus produtos, 
as entidades que representam os deficientes físicos, entendendo suas 
reais necessidades e realizando testes, pois no fim do dia os deficientes 
são os usuários finais, ou seja, os clientes, e seus produtos devem estar 
completamente aderentes às suas necessidades. 

A Câmara Técnica analisou equipamentos e o estágio de maturidade 
tecnológica de cada uma das empresas fornecedoras, concluindo que 
as mesmas estavam em estágios similares de desenvolvimento de seus 
produtos. Apesar de estarem avançados, constatou-se que as empresas 
ainda precisariam realizar alguns ajustes técnicos para proporcionar uma 
boa experiência ao usuário final, principalmente no tocante a linguagem 
de sinais – LIBRAS e iniciando os testes nas salas de cinemas. Em relação aos 
Distribuidores e Exibidores, observou-se que que existe uma preparação 
intensa por parte de ambos os agentes. Naturalmente, como a natureza 
das atividades são distintas, os níveis de implantação e as dificuldades 
enfrentadas são diferentes, contudo é importante ressaltar que ambas 
dependem em determinados níveis da finalização dos produtos ora 
desenvolvidos pelas empresas fornecedoras. 
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Acessibilidade

Levando esses fatos em consideração, foram alteradas as IN´s 116 e 128, prorrogando o prazo para início de vigência das obrigações das exibidoras e 
distribuidoras, conforme o gráfico abaixo e em consonância com os prazos legais do estatuto da pessoa com deficiência:

% de Adaptação a cada mês

Fonte: Ancine

4. Circulação / Acesso
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Busca a excelência operacional e a maximização de resultados por meio 
da melhoria contínua de processos, investimento em tecnologia e 
automação e valorização da capacidade técnica da Agência. Aprimora 
o ambiente organizacional buscando a desburocratização, o controle 
voltado à mitigação dos riscos e o empoderamento das áreas técnicas, 
descentralizando o processo decisório de cunho operacional com maior 
autonomia de deliberação.

Objetivos Estratégicos vinculados:

Principais resultados:

Eficiência Administrativa

A eficiência institucional não passa apenas pela revisão e racionalização 
dos processos finalísticos, mas também na otimização da sua estrutura 
orçamentária e na contenção dos gastos administrativos. No início do ano 
de 2018, a partir do cenário de restrição orçamentária do Governo Federal, 
a Ancine iniciou uma série de medidas:

A primeira medida foi a implantação de sistema de transportes via aplicativo 
(similar ao TáxiGov). Esta implantação eliminou a necessidade de contratação 
de carros e motoristas, substituindo-os por corridas de táxi agendadas via 
aplicativo virtual, reduzindo o custo mensal de aproximadamente R$ 60 mil 
para R$ 5 mil.

A segunda medida foi a revisão e renegociação de praticamente todos 
os seus contratos administrativos, diminuindo os valores nominais de 67 
para 51 milhões (24% de economia), com diminuição de 40 servidores 
terceirizados (271 para 231).  Em valores anuais, diminuímos os custos de 
R$9,2 milhões em 2017 para R$5,8 milhões em 2018.

A terceira medida reside na busca de nova sede visando a unificação do 
Escritório Central da Ancine no Rio de Janeiro, com o objetivo de promover 
maior integração, comunicação e otimização da força de trabalho e reduzir 
custos com logística e serviços.

Ainda com relação às instalações prediais da Agência, está em andamento 
a eliminação de um contrato de locação no Rio de Janeiro (unidade Moraes 
e Vale), o que importará em economia de aluguel anual de R$ 184.089,84, 
através da transferência do arquivo físico da Ancine no Rio de Janeiro para 
o escritório de São Paulo.

Está em curso também um processo de digitalização e tratamento 
de documentação de pessoal para hospedagem no sistema AFD – 
Assentamento Funcional Digital do Ministério da Economia, reduzindo a 
utilização de espaço físico (arquivo) e custo de materiais e papel.

Do ponto de vista de melhoria de processos da área-meio, podemos 
destacar a implantação do Sistema CONTA, cedido pela Advocacia Geral 
da União - AGU, responsável por sistematizar as informações de gestão de 
contratos administrativos e execução orçamentária, auxiliando o controle, 
a tomada de decisão e a melhoria da eficiência da gestão. 

•	 Garantir	recursos	para	o	desenvolvimento	da	Agência	e	a	
sustentabilidade do FSA

•	 Consolidar	mecanismos	de	gestão	por	resultados

•	 Implantar	Mecanismos	de	Inovação	e	Simplificação	em	Processos	e	
Serviços

•	 Ampliar	e	manter	soluções	de	tecnologia	da	informação

•	 Promover	integração,	comunicação	e	cooperação	entre	áreas

•	 Aprimorar	o	Ambiente	Organizacional

•	 Alinhar	o	desenvolvimento	de	competências	à	Estratégia

5. Organização Interna
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O planejamento prévio dos gastos e o acompanhamento rotineiro dos 
contratos também tem levado à Ancine a obter um alto percentual de 
execução orçamentária, especialmente nos últimos três anos. No ano de 
2018, este resultado ficou na ordem de 99,9% para o FSA e 95,7% para as 
despesas de gestão discricionárias, conforme os quadros a seguir.

FSA - Despesas financiera e não financeiras 

Ancine - Despesas Discricionárias

Gestão por Resultados

A nova administração da Ancine tem como uma das suas principais 
diretrizes a gestão baseada em dados. Essa diretriz tem sido levada 
adiante seja para o melhoramento de processos por meio da análise 
de indicadores, seja para a tomada de decisões estratégicas, como 
decisões de investimentos do FSA ou outras decisões gerenciais internas  
da Ancine. 

 
Nesse sentido, após estudo realizado pela Superintendência de Análise de 
Mercados a partir de dados das salas de cinema fornecidos diariamente à 
Ancine por meio do Sistema de Controle de Bilheteria (SCB), foi aprovado 
em 29 de novembro o novo modelo para aferição da Cota de Tela de 2019, 
em que as cotas passam a ser aferidas por sessões. O estudo demonstrou 
que a cota por sessão aumenta o incentivo para os exibidores programarem 
filmes brasileiros, expandindo a oferta e a diversidade de obras para  
o público.

5. Organização Interna
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Outro exemplo de gestão por resultados foi a mudança no processo de 
pontuação e decisão de investimentos do FSA. A partir de estudos da 
Superintendência de Desenvolvimento Econômico, foram lançados editais 
com critérios automáticos de pontuação de produtoras, distribuidoras e 
diretores, como forma de promover a diminuição da burocracia, aumentar a 
transparência e objetividade dos critérios de seleção e agilizar os processos 
de fomento.  

A análise de dados e gestão por resultados em 2018 foi importante não 
só para tornar os mecanismos de regulação e fomento mais justos, mas 
também para melhorar os processos e indicadores internos da própria 
Ancine, tornando os primeiros mais eficientes e os últimos mais aderentes 
às metas pactuadas anualmente.

O Índice de Desempenho Institucional – IDIN, medido desde 2010 pela 
Ancine traduz o resultado da Avaliação de Desempenho Institucional da 
Agência para cada ciclo anual. Com efeito, o painel de indicadores e metas 
da Ancine do referido ciclo foi especificado para que refletisse processos 
importantes das superintendências finalísticas e incluísse questões 
transversais à ação regulatória da Agência.

Indicador	1: Agenda Regulatória

Meta: Cumprir 60% da Agenda Regulatória Ancine 2017-2018.

Resultado:	93,3%

 
Indicador	 2: Análise de projetos para liberação de recursos do Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA) e de projetos do Regime Especial de Tributação 
– Recine

Metas: A. Analisar e encaminhar ao agente financeiro credenciado, 
em até 25 (vinte e cinco) dias, 90% dos pedidos aprovados referentes à 
comprovação de captação para a primeira liberação dos recursos do FSA; 
e B. Analisar e encaminhar à aprovação da Diretoria Colegiada, em até 30 
(trinta) dias, 90% dos pedidos referentes aos projetos do Regime Especial 
de Tributação – Recine.

Resultado: 95,92% 

Indicador	3: Apuração de Denúncias e Representações e Regularidade das 
informações dos sítios das empresas empacotadoras

Metas: A. Analisar e processar, em até 30 (trinta) dias, 100% das denúncias 
e representações recebidas pela Superintendência de Fiscalização (SFI); e B. 
Verificar a regularidade das informações dos sítios de 100% das empresas 
empacotadoras de grande porte.

Resultado:	100%

 

Indicador	4: Cota de Programação e Cota de Empacotamento

Metas: A. Verificar a regularidade do cumprimento das cotas de conteúdo 
brasileiro em 1/4 (um quarto) dos canais de programação de espaço 
qualificado das empresas programadoras; e B. Verificar, semestralmente, a 
regularidade do cumprimento de cota de empacotamento em 15 (quinze) 
pacotes das empresas empacotadoras.

Resultado: 100%

Indicador	 5:	 Requerimentos de Certificado de Produto Brasileiro, 
Requerimentos de Registro de Agentes Econômicos e Análise de Certificado 
de Registro de Título de Obra Publicitária

Metas:	A. Analisar as requisições de Certificado de Produto Brasileiro e 
manifestar resposta aos agentes regulados no prazo de 30 (trinta) dias;  
B. Analisar as requisições de Registro de Agentes Econômicos e 
manifestar resposta aos agentes regulados no prazo de 30 (trinta) dias;  
C. Verificar 100% dos registros que estão enquadrados como 
obra publicitária brasileira filmada ou gravada no exterior; e  
D. Verificar 100% dos registros enquadrados como obra audiovisual 
publicitária de caráter beneficente/filantrópico.

Resultado:	99,90%

5. Organização Interna
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Indicador	6: Triagem documental e Análise de projetos

Metas: A. Realizar triagem documental de 100% das solicitações 
de aprovação de projetos de obras audiovisuais, apresentadas à 
Ancine pelo Sistema Ancine Digital (SAD), no prazo de 10 (dez) dias; e  
B. Analisar 100% das solicitações de aprovação de projetos de obras 
audiovisuais no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, contados a partir da data 
de envio à proponente de mensagem eletrônica de conclusão positiva da 
triagem inicial de documentação.

Resultado:	95,4%

 

Indicador	7: Capacitação do corpo de talentos da Agência

Meta:	  Realizar, durante o ciclo, a média de 40 (quarenta) horas de 
capacitação por servidor, em eventos de capacitação que tenham relação 
com as competências necessárias ao alcance dos objetivos organizacionais.

Resultado:	60,89%

Resultado final do Índice de Desempenho Institucional – IDIN: 92,20%

Em setembro de 2018, a Ancine revisou o número de indicadores a serem 
analisados no ciclo 2018-19, que passarão dos atuais 7 para um total de 28 
indicadores, o que demonstra o empenho da Agência na implantação de 
novos mecanismos de gestão por resultados.

Indicadores institucionais presentes no Plano Plurianual (PPA) e Plano  
Nacional de Cultura (PNC) foram mencionados ao longo do Relatório 
de Gestão em um formato redacional vinculado aos resultados da 
Agência. Tal escolha está relacionada ao pensamento integrado, 
evitando a apresentação tabular de indicadores de forma isolada, 
dificultando sua compreensão em relação aos objetivos estratégicos. 
No caso dos indicadores do Plano de Diretrizes e Metas para o 
Audiovisual (PDM), estes deverão ser matéria dos próximos relatórios 
de gestão de acordo com o ciclo natural de monitoramento e avaliação. 

Melhoria de Processos

Em janeiro de 2018, a Ancine iniciou um projeto para mapear todos os 
processos finalísticos da Agência, identificando excessos burocráticos, 
oportunidades de automação de atividades entre outras melhorias. O 
objetivo do projeto foi simplificar os processos, trazendo maior eficácia, 
eficiência e melhorando a operação da Agência e o serviço aos regulados.

O diagnóstico inicial resultou no levantamento de 90 Instruções Normativas 
em vigor e que regem os processos de trabalho da Ancine, algumas delas 
com regras conflitantes entre si, comandos normativos pouco claros e 
superposições de atribuições. 

A complexidade normativa, em primeiro lugar, dificulta a atuação da Ancine 
em suas funções fiscalizatórias, regulatórias e de fomento. Ao longo do 
tempo, foram criadas regras que a própria Agência não possui capacidade 
de fiscalizar, seja pela sua complexidade intrínseca, seja pelo seu custo 
operacional excessivo. 

Além disso, a complexidade do acervo normativo e falta de uma visão por 
processos também piora a percepção da qualidade do serviço prestado 
pela Ancine no setor audiovisual. Entre os problemas apontados, está, por 
exemplo, a exigência de envio pelos regulados dos mesmos documentos à 
diferentes unidades da Agência. 

Com base nesse diagnóstico, deu-se início ao projeto Ancine 2.0. A partir 
de um esforço conjunto da Secretaria Executiva, Secretaria de Políticas de 
Financiamento, Superintendências e Escritórios Regionais, o projeto teve 
como objetivo melhorar os processos finalísticos, revisar as instruções 
normativas vigentes, propor melhorias de fluxo de informação e desenvolver 
melhorias de sistemas e de organização de pessoas.

Ao longo de 3,5 meses foram realizadas reuniões junto a todas as unidades 
finalísticas da Agência. O resultado desse trabalho foi compilado em uma 
agenda de 267 melhorias, cujas possíveis iniciativas foram validadas com as 
coordenações. As melhorias potenciais foram priorizadas segundo o esforço 
necessário para a implementação e o ganho esperado com as mesmas.

5. Organização Interna
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Após a priorização iniciou-se a fase de transformação dos processos. Nessa 
etapa, os processos começaram a ser transformados de acordo com as 
melhorias de sistema e de políticas, e com a redefinição de responsabilidades 
validadas e priorizadas, isto é, de acordo com a visão de futuro acordada 
entre as coordenações e superintendências.

Alguns resultados na transformação de processos já podem ser observados 
por meio dos indicadores abaixo:

Nesse mesmo tema, no âmbito da Secretaria de Gestão Interna da 
Ancine, foi implementada a iniciativa “Acordo de Resultados”, a partir da 
necessidade de se estabelecer uma sistemática de melhoria contínua dos 
processos da área meio, sustentando no longo prazo um movimento de 
desburocratização e mudança organizacional. O Acordo de Resultados 
é resultado de uma construção coletiva entre gerentes, coordenadores, 
assessorias e servidores, a partir das principais entregas planejadas e 
indicadores da área, definido quais são as prioridades e norteando a 
alocação eficaz dos recursos. Viabiliza também um modelo de prestação 
de contas entre todos os envolvidos, com ações mais transparentes e que 
viabilizam ações de reconhecimento e motivação interna. 

5. Organização Interna

MAIOR AGILIDADE NO TEMPO DE RESPOSTA E ATENDIMENTO AO MERCADO

DECISÕES DE DIRETORIA 
COLEGIADA E COMITÊ GESTOR 
DO FSA PUBLICADAS 

NO MESMO DIA
5 DIAS ANTES 
DO PREVISTO

}
218

227

36 36

PRODECINE 02 PRODECINE 04 Fluxo contínuo
para Cinema 2018 -

Modalidade A

Fluxo contínuo
para Cinema 2018 -

Modalidade B

FLUXO CONTÍNUO CINEMA

DIAS ENTRE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DA LISTA FINAL DE 
ENQUADRAMENTO

MAIOR AGILIDADE NO TEMPO DE RESPOSTA E ATENDIMENTO AO MERCADO

Relatórios de comercialização do 
FSA analisados
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57,8

25,3
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Prazo Médio Contratação Prazo médio do retorno dos
contratos (em dias)

Média de contratos
publicados no DOU/ Mês

2014 2015 2016 2017 2018

Evolução de prazos de contratação FSA e 
média de contratos publicados/ mês

A média mensal de desembolsos do FSA em 2018 (R$ 45,4 milhões) é 
superior em 14% à observada em 2017 (R$ 39,7 milhões)
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Automação

A Ancine é um órgão com atribuições singulares, em comparação a outras 
Agências reguladoras, e esta especificidade é refletida nos sistemas de 
informação, em que as necessidades de negócio ensejam a utilização de 
sistemas e módulos próprios. Além do desenvolvimento de sistemas para 
o atendimento das próprias áreas finalísticas da Agência, são crescentes as 
demandas de órgãos de controle que também dependem de soluções de 
TIC – Tecnologia de Informação e Comunicações para serem atendidas.

Em 2018, a Gerência de Tecnologia de Informação, juntamente com a 
Secretaria Executiva, fez um diagnóstico para identificar possíveis melhorias 
em seus processos internos, de forma a identificar os maiores ofensores no 
tempo de entrega dos desenvolvimentos. 

Foram realizadas melhorias nos processos de recebimento e priorização 
de demandas que possibilitaram a entrega de importantes soluções para 
a Agência:

5. Organização Interna

. Força tarefa realizada pela GTI que analisou os maiores ofensores 
de aberturas de chamados pelos usuários. Foram feitas melhorias 
e correções nos sistemas e módulos que diminuíram drasticamente 
suas quantidades de chamados abertos, gerando economicidade 
na sustentação destes sistemas e módulos. A ação diminui em 87% o 
número	de	demandas	operacionais	recorrentes,	desafogando	a	equipe	
de TI e liberando aproximadamente 90 horas de trabalho/mês dos 
servidores e terceirizados.

. Criação de novo módulo de suporte automático e desempenho 
comercial para o segmento de salas de cinema (SUAT Cinema), gerando 
celeridade na execução dos editais ao extrair as informações de 
desempenho comercial das obras diretamente da base de dados do 
módulo do SADIS. Esta solução teve o mérito de ser reconhecida como 
uma case de sucesso pelo mercado, desburocratizando e agilizando o 
envio de informações pelos regulados.

. Melhorias nos sistemas de uso da Coordenação de Fiscalização 
Tributária da Superintendência de Fiscalização (SFI/CFT), diminuindo as 
operações manuais e gerando ganho de produtividade na área.  Como 
exemplo, foi implantada uma funcionalidade integrada ao sistema ao 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para efetuar o download dos 
documentos assinados eletronicamente, evitando assim mais de 4 mil 
ações manuais dos usuários internos. 

. Alteração do módulo do STR com diversas melhorias no tratamento 
das planilhas que são enviadas para o processo de Prestação de Contas 
de Fomento, dando mais celeridade, simplicidade e confiança ao 
processo.  Estas melhorias aumentaram não somente a produtividade 
da coordenação responsável pela área, como também dos agentes 
externos que utilizam o sistema.  Foram entregues 100% dos itens 
de ação planejados para execução no exercício de 2018 dentro do 
prazo planejado e firmado no plano de ação com o TCU. As melhorias 
proporcionaram maior agilidade e qualidade nas análises realizadas 
pela Coordenação de Prestação de Contas. Espera-se que, ao final das 
melhorias implementadas o tempo médio de análise de uma prestação 
de	contas	caia	de	8,3	dias	úteis	para	5	(40%).
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Fonte: https://www.slideshare.net/devcamp/ingrid-barth-blockchain- 

criptomoedas-e-a-nova-maneira-de-entender-o-dinheiro

5. Organização Interna

Por meio de parceria com o Ministério do Planejamento, a Ancine 
desenvolveu um sistema com objetivo de facilitar e desburocratizar a 
Comunicação de Filmagem Estrangeira no Brasil, procedimento regido pela 
Instrução Normativa no. 79 e operacionalizado pela Assessoria Internacional 
da Agência. O sistema, que foi lançado no Portal de Serviços do Governo 
Federal em 2018, permite o envio, por meio digital, da documentação 
exigida para fins de comunicação de filmagem estrangeira no Brasil, a ser 
realizada por empresas produtoras brasileiras responsáveis por produções 
estrangeiras em território nacional. A automação das atividades permitiu 
que os servidores diminuíssem em 75% o tempo de processamento de 
cada comunicação de de filmagem estrangeira. A área recebe cerca de 300 
solicitações do tipo por ano.

Aplicação da tecnologia Blockchain, um tipo de Base de Dados Distribuída 
que guarda um registo de transações permanente e à prova de violação. A 
tecnologia está sendo estudada para utilização nas prestações de contas de 
projetos audiovisuais financiados com recursos públicos. Desde março de 
2018, a Ancine tem desenvolvido, junto ao BNDES, uma solução usando a 
tecnologia Blockchain para acompanhar a execução dos recursos públicos 
e acelerar a prestação de contas, proporcionando ao mesmo tempo maior 
controle, confiança e transparência. O uso da tecnologia permitirá um 
mapeamento em tempo real da trajetória dos recursos e ainda gerará 
inteligência para analisar onde os processos engarrafam e de que forma 
é possível melhorar e agilizar o fomento à indústria do audiovisual. Foi 
realizada durante o ano uma prova de conceito utilizando a tecnologia 
BNDES Token, e, no momento, o projeto passa pela aplicação de um projeto 
piloto. O uso da tecnologia pela Ancine tem sido tema de reuniões técnicas 
com diversos órgãos do governo, inclusive com o TCU, devido ao potencial 
que ela apresenta no aprimoramento de registros e de prestação de contas.
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Integração entre as áreas

Como forma de garantir que as principais decisões tomadas pela 
Agência chegassem à sociedade e aos servidores, a partir de janeiro de 
2018, todas as Decisões da Diretoria Colegiada (DDCs) passaram a ser 
encaminhadas imediatamente após as reuniões para publicação pela 
Assessoria de Comunicação (ACO). Em maio, a própria Secretaria de 
Diretoria Colegiada obteve acesso ao site da Ancine para alimentar as atas 
e DDCs, imediatamente após as reuniões, tornando ainda mais eficiente  
a comunicação. 

Outra ação de promoção da integração entre as áreas foi, a partir 
de maio de 2018, a retomada das RESUPs - Reuniões com os 
Superintendentes - convocadas pela Secretaria Executiva para debater e 
comunicar o andamento dos principais projetos capitaneadas por cada 
superintendência e secretaria. Todas as atas das reuniões passaram a ser 
publicadas na Intranet e comunicadas pela GRH por e-mail para todos  
os servidores. 

A partir de julho de 2018, a Ancine abriu mais uma frente na busca de uma 
comunicação interna cada vez mais eficiente. A newsletter, ou o “Informativo 
Semanal”, foi criado para dar ênfase à ampla circulação de informações 
dentro da Agência, como demandado pelo próprio quadro de servidores. 

Por meio da newsletter, são divulgadas ações executadas pelas diversas 
unidades da Agência, sejam relacionadas ao clima de trabalho e boa 
convivência, sejam aquelas relacionadas ao aprimoramento dos sistemas e 
procedimentos internos, ou aquelas relacionadas à relação da Ancine com 
o público externo.

A Secretaria Executiva, em conjunto com a Gerência de Tecnologia, também 
reformulou o processo de recebimento, priorização e repriorização das 
demandas de desenvolvimento de sistemas. A partir do novo processo, para 
toda demanda passou-se a exigir uma análise de ganho, esforço, urgência 
e aderência à estratégia da Ancine. Além disso, segundo o novo processo, 
todas as áreas afetadas por uma eventual repriorização de demandas 
passaram a ser comunicadas sobre possíveis atrasos na entrega de suas 
demandas, tornando o processo mais transparente para todas as áreas. 

A comunicação sobre o andamento das demandas de desenvolvimento 
de sistemas também foi reformulada e transformada em uma ferramenta 
mais visual e simples, um quadro Kanban que indica em qual fase do 
desenvolvimento se encontra cada demanda.

Por fim, em dezembro de 2018 foi feito um treinamento sobre a metodologia 
SCRUM para todos os servidores responsáveis pelas especificações de 
melhorias nos diversos sistemas utilizados pela Agência. A partir desse 
workshop, foi pactuado com as superintendências que, quinzenalmente, 
esses servidores passariam a se reunir para discutir o andamento das 
demandas, as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento da 
Sprint e de que forma o processo poderia ser melhorado. 
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Gestão de Pessoas 

Uma das principais ações de 2018 para aprimoramento do ambiente 
organizacional foi a realização de estudos técnicos para implantação da 
sistemática de Teletrabalho na Ancine.

A  Diretoria  Colegiada  determinou  a  constituição  de  um  Grupo  de  
Trabalho  (GT)  para  estudo  e  elaboração  de  propostas  de  normatização 
e  implementação  de  ponto  eletrônico,  banco  de  horas,  horário  flexível 
e  teletrabalho  na  Ancine,  instituído  pela  Portaria  Ancine  nº  162-E,  de19  
de  fevereiro  de  2018.  Ao  longo  do  ano  de  2018  foram  realizadas  14  
reuniões formais para discutir sobre os estudos e propostas de normativos 
em questão.

A proposta de implantação do teletrabalho tem como objetivos principais 
verificar  se  essa  experiência  pode  trazer  para  Ancine  um  aumento  da 
produtividade nas áreas selecionadas, bem como na melhoria da qualidade 
de vida dos servidores. As diretrizes da realização da experiência piloto são: 

 

 
Para a implementação do ponto eletrônico, em concordância com a 
legislação, bem como do banco de horas e do horário flexível, o GT analisou 
modelos de sistemas existentes em outros órgãos e, seguindo o disposto na 
Instrução Normativa 02/2018, de 12 de setembro 2018, do então Ministério  
do  Planejamento, construiu uma proposta de normativo e de utilização 
do sistema de controle eletrônico de frequência – SISREF para a Ancine. As 
duas propostas normativas deverão ser apresentadas à Diretoria Colegiada 
no primeiro semestre de 2019.

5. Organização Interna

Outro ponto relevante é a elaboração de um Plano Anual de Capacitação 
por Competências (PACC), instrumento da Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoal, instituída pelo Decreto 5.707/06, com 
o intuito de racionalizar as ações de desenvolvimento de pessoal,  
alinhando-as aos objetivos institucionais.

O esforço de elaboração do PACC girou em torno da busca por identificar 
quais serão as competências mais exigidas dos servidores da Agência 
para o novo período, antecipando, dentro do possível, os conhecimentos, 
habilidades e atitudes que precisarão ser desenvolvidos e priorizados.

No caso das competências de liderança e estratégicas, transversais a todas 
as áreas da Agência, é possível destacar, por exemplo, as de inovação e 
mediação como fundamentais para a melhoria criativa dos processos 
e a minimização de conflitos internos e externos na rotina do trabalho. 
No que diz respeito à competência de inovação, a título de exemplo, 
foram propostas ações de desenvolvimento de benchmarking e boas 
práticas (avanços tecnológicos e mudanças de paradigmas) e de fóruns 
(técnicas de criação e ideação, laboratório de inovação no setor público e  
design thinking).

A Ancine também investiu esforços na atualização do Mapeamento 
de Competências, o Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT), 
e a elaboração de um modelo de Educação Corporativa e Gestão do 
Conhecimento, que permitirá uma melhor alocação da força de trabalho, 
de acordo com as demandas e objetivos estratégicos.

Um desafio que se coloca é a sensibilização dos gestores intermediários em 
relação às suas atribuições de gestão de pessoas, avaliando continuamente 
os gaps de competência e em alinhamento com a sistemática de avaliação 
de desempenho, planejar as capacitações e o desenvolvimento do servidor 
para a entrega de resultados de forma mais eficiente e eficaz.

•	 	 O	 	 ganho	 	 de	 	 produtividade,	 	 com	 	 resultados	 	 que	 	 possam	 ser	
mensurados	e	gerem	impacto	social;

•		A		valorização		e		a		retenção		de		talentos		em		áreas		estratégicas		para		
a	Ancine;	

•		O		estímulo		à		melhor		organização		e		mensuração		dos		processos		de	
trabalho	das	áreas;

•		A	transparência	na	divulgação	dos	resultados	alcançados;

•		A	adoção	de	práticas	sustentáveis	do	ponto	de	vista	socioambiental;

•		O	desenvolvimento	de	práticas	de	gestão	de	pessoas	que	favoreçam	
a	saúde	e	a	qualidade	de	vida	dos	servidores.
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A Secretaria de Gestão Interna (SGI) está vinculada ao Diretor Presidente da Ancine e tem suas competências definidas no Regimento Interno (RDC  
no. 59/2014 Capítulo VIII), que fundamenta sua missão de prover os meios necessários para que as demais unidades possam atingir seus objetivos com 
eficiência e eficácia. 

A SGI desempenha um papel fundamental para a Agência ao realizar as funções de planejamento e de orçamento, de administração financeira, de 
contabilidade, de administração dos recursos de tecnologia da informação, de recursos humanos, de patrimônio e de serviços gerais e de documentação e 
arquivo, sujeitando-se à orientação normativa dos respectivos órgãos centrais.

Nesse contexto, estão vinculadas à SGI quatro Gerências que possuem a função de planejar, coordenar, apoiar e supervisionar atividades relacionadas aos 
processos acima: 

 

 •	 Gerência	de	Planejamento,	Orçamento,	Arrecadação	e	Finanças,	 responsável	pelos	processos	de	planejamento	orçamentário,	execução	financeira,	
registros e análises contábeis e de acompanhamento de receitas.

•	 Gerência	de	Administração,	responsável	pelos	processos	patrimoniais,	logísticos,	de	infraestrutura	documentais	e	administrativos,	como	compras	e	
gestão de contratos.

•	 Gerência	 de	 Recursos	 Humanos,	 responsável	 pelos	 processos	 de	 gestão	 de	 pessoas,	 benefícios,	 qualidade	 de	 vida	 e	 bem	 estar,	 capacitação	 	 e	
comunicação interna.

•	 Gerência	de	Tecnologia	da	Informação,	responsável	pelos	processos	de	gestão	de	tecnologia	da	informação	e	comunicações.

1. Declaração do Secretário de Gestão Interna
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Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão

Os Objetivos Estratégicos da Secretaria de Gestão Interna estão alinhados com o Plano Estratégico Institucional da Ancine. Destacam-se as 
seguintes ações realizadas pela SGI em 2018:

  

A conformidade e a confiabilidade de gestão deste capítulo encontram-se fundamentadas em informações extraídas dos principais sistemas gerenciais 
da Administração Pública (SIAFI, SIAPE, SIADS e SIASG) e foram atestadas nas declarações de conformidade apresentadas pelos gestores responsáveis nos 
órgãos vinculados à conta deste Relatório de Gestão. 

Concluindo, DECLARO que os padrões de gestão da Agência Nacional do Cinema atendem aos requisitos de conformidade e confiabilidade das informações 
prestadas neste capítulo.

•	 Revisão	 e	 renegociação	 de	 contratos	 administrativos.	 Esta	medida	 permitiu	 a	 redução	 de	 aproximadamente	 1,2	milhões	 nos	 valores	 dos	 contratos	
administrativos	nos	Escritórios	da	Agência;	

•	 Implantação	de	sistema	de	transportes	via	aplicativo	(similar	ao	TáxiGov).	Essa	implantação	eliminou	a	necessidade	de	contratação	de	carros	e	motoristas,	
substituindo-os	por	corridas	de	táxi	agendadas	via	aplicativo	virtual,	reduzindo	o	custo	mensal	de	aproximadamente	R$	60	mil	para	R$	5	mil;

•	 Digitalização	 e	 tratamento	 de	 documentação	 de	 pessoal	 para	 hospedagem	na	 solução	Assentamento	 Funcional	Digital	 do	Ministério	 da	 Economia,	
minimizando	a	utilização	de	espaço	físico	(arquivo)	e	custo	de	materiais/papel;

•	 Revisão	do	Plano	de	Logística	Sustentável,	de	forma	a	aderir	às	orientações	do	Governo	Federal	em	relação	à	sustentabilidade;

•	 Elaboração	de	um	novo	arcabouço	normativo	interno	regulamentando	o	planejamento	e	a	fiscalização	contratual;	a	gestão	documental;	e	o	patrimônio/
almoxarifado,	visando	garantir	maior	eficiência,	eficácia	e	efetividade,	melhorar	a	gestão	de	riscos	e	fortalecer	os	controles	internos	da	Agência;

•	 Realização	de	Mapeamento	de	Competências,	Dimensionamento	da	Força	de	Trabalho	 (DFT),	Educação	Corporativa	e	Gestão	do	Conhecimento,	que	
permitirá	uma	melhor	alocação	da	força	de	trabalho,	de	acordo	com	as	demandas	e	objetivos	estratégicos;

•	 Realização	de	mapeamento	de	processos	das	atividades	mais	críticas	das	gerências	subordinadas	à	SGI;

•	 Implementação	de	uma	sistemática	de	Acordo	de	Resultados	com	as	Gerências,	definindo	metas,	entregas	e	indicadores	que	servem	de	parâmetro	para	a	
pactuação	entre	chefia	e	servidor	para	o	planejamento	de	curto	prazo	e	avaliação	de	desempenho;

•	 Elaboração	de	atos	de	delegação	de	competência	e	descentralização	administrativa,	visando	garantir	maior	transparência,	celeridade,	racionalização	e	
eficiência. Dentre eles destacamos a delegação para autorizar a contratação de bens e serviços e firmar os respectivos instrumentos contratuais, com valor 
igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nas modalidades de licitação aplicáveis, incluindo o pregão e os casos de dispensa e inexigibilidade 
de licitação.
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Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão

Ancine

Dotações orçamentárias

A Lei Orçamentária Anual de 2018 – LOA 2018 consignou à Agência Nacional 
do Cinema dotações no total de R$ 144,9 milhões. Ao longo do exercício, 
emendas a este orçamento proporcionaram a recomposição ao patamar 
do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) enviado ao Congresso Nacional, 
montando aos R$ 149,9 milhões. Deste valor, R$ 97,6 milhões referem-se 
a despesas primárias obrigatórias (grupo 1 - pessoal e encargos sociais), 
e os R$ 52,3 milhões restantes referem-se às de caráter discricionário: R$  
50,2 milhões para o grupo 3 - outras despesas correntes (R$ 47,1 para 
despesas discricionárias de custeio; R$ 3,1 para benefícios obrigatórios) e 
R$ 2,1 milhões para despesas de capital no grupo 4 - investimentos. Sendo 
assim, excluindo-se os benefícios, tem-se um total de R$ 49,2 milhões para 
as despesas discricionárias.

 
Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)

Execução Orçamentária

Desse total de dotações para despesas discricionárias, a Agência obteve 
autorização para execução (limite de movimentação e empenho) de  
R$ 47,1 milhões. Deste valor, foram liquidados R$ 37,8 milhões e pagos  
R$ 34,9 milhões, um equivalente a 71% das dotações autorizadas na LOA e 
créditos adicionais.

 
 
 
 
Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)

R$97,60

R$50,20

R$2,10

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
( R$ EM MILHÕES)

Pessoal e encargos sociais

Despesas de custeio e
benefícios

Despesas de capital

R$ 49,2 R$ 47,1 
R$ 37,8 R$ 34,9 

Dotação Empenhado Liquidado Pago

Execução Orçamentária
(R$ em milhões)
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Ancine

Execução Financeira

Excluindo as despesas de pessoal, o valor pago em 2018 totalizou R$ 34,9 milhões, dos quais a maior parte  destinou-se a despesas de manutenção 
administrativa: R$ 32 milhões. Ademais, foram desembolsados R$ 2,6 milhões para o Fomento ao Setor Audiovisual e R$ 0,3 para capacitação do  
corpo funcional.

Em 2018 o pagamento de obrigações oriundas de empenhos emitidos em anos anteriores (restos a pagar processados e não processados) totalizou  
R$ 11,3 milhões, o que elevou a execução financeira total do exercício para a cifra de R$ 48,8 milhões.

R$2,60

R$32,00

R$0,30

E X ECUÇÃO FINANCEIRA 
( R$ EM MILHÕES)

Fomento direto

Manutenção
administrativa

Capacitação do corpo
funcional
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Ancine 

Perfil do Gasto - execução das ações orçamentárias 2016-18

 
Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)
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Ancine

Perfil do Gasto - execução das ações orçamentárias 2016-18

Na tabela acima, que inclui os gastos com despesas de benefícios 
obrigatórios, vê-se uma diminuição significativa dos valores  
empenhados, saindo da casa dos R$ 70 milhões em 2016 para os atuais 
R$ 50 milhões. Isto demonstra tendência de retração nas dotações e 
consequente redução nos limites de movimentação e empenho oferecidos 
à Agência - uma clara decorrência da conjuntura macroeconômica e do 
esforço fiscal do Governo Federal. A tendência para os próximos exercícios 
é de manutenção deste quadro, sobretudo pela limitação representada 
pela Emenda Constitucional nº 95/2016, que estabelece o teto de  
gastos públicos.

No entanto a variação nos valores liquidados e pagos, que andam 
praticamente juntos, é bem menos intensa: em termos absolutos, o 
patamar de 2018 é semelhante ao de 2016 e inferior ao registrado em 
2017. Em termos relativos, vê-se um viés positivo que evidencia o esforço 
da administração no sentido da plena utilização dos recursos no exercício 
de origem:

Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)

Neste campo, a tendência para os exercícios futuros é de manutenção 
deste bom desempenho, graças a medidas de gestão que vêm sendo 
implantadas neste sentido.

 
Execução por Grupo e Elemento de Despesa - Discricionárias

Grupo de natureza da despesa: classe de gasto em que foi realizada a 
despesa

Elemento de despesa: classificação dos insumos utilizados ou adquiridos

 

Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)

96%

4%

EXECUÇÃO POR GRUPO E  
EL EMENTO D E DESPESA

Outras despesas
correntes

Investimentos
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Ancine 

Grupo 3 - Outras Despesas Correntes

 

Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)

 

A maior parte das despesas discricionárias da Ancine (96%) se concentra no 
grupo 3 - Outras Despesas Correntes. Nestas, o elemento de maior vulto é 
o 37 (35%), que marca as despesas com Locação de Mão de Obra utilizada 
para a operação dos escritórios da Agência, a saber: Apoio Administrativo, 
Operacional e Técnico, Serviços de Limpeza e Conservação, Vigilância, 
Manutenção Predial e Brigada de Incêndio.

O segundo item, responsável por 29%, é o 39 Serviços de Terceiros, que 
contempla o pagamento de Anuidades, Aluguel e Condomínio, despesas 
administrativas em Geral, Capacitação, e Serviços Técnicos Profissionais.

 

Grupo 4 - Investimentos

 
 
Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)

 

No que diz respeito às despesas de capital, elas se deram em sua totalidade 
no grupo 4, Investimentos. Dentro disso, a imensa parte (97%) dos valores se 
deram no 40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa 
Jurídica, que se destinou a pagar compromissos com o desenvolvimento, 
manutenção e aprimoramento de sistemas informatizados de apoio 
fundamentais às atividades finalísticas. O restante, R$ 48 mil, se deu no item 
52 - Coleções e materiais bibliográficos, mobiliário, material de vídeo e foto.
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No que diz respeito ao FSA, a LOA 2018 fixou despesas de R$ 724 milhões, 
que ao longo do exercício sofreram um pequeno reforço e fecharam 
o ano em R$ 724,8 milhões. Deste total, R$ 700 milhões constituem 
despesas financeiras, do grupo 5 - inversões financeiras, e referem-se às 
operações de Investimentos Retornáveis e Financiamento ao Setor que 
são disponibilizadas ao setor por meio dos agentes financeiros. O restante,  
R$ 24,8 milhões, refere-se à ação de Apoio a Projetos (despesa corrente com 
a característica de fundo perdido - R$ 5 milhões), Publicidade de Utilidade 
Pública (R$ 100 mil) e as ações de remuneração do agente financeiro e 
administração do FSA (R$ 19,7 milhões). Importante mencionar que, na 
peça da LOA, consta nas dotações do Fundo o valor de R$ 152,2 milhões em 
reserva de contingência, de forma a garantir o cumprimento do princípio 
do equilíbrio orçamentário (montante de despesas programadas = receitas 
estimadas) e também evidenciando o ajuste do orçamento ao cenário 
fiscal restritivo.

 
 
 
 
 
 
Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)

Execução Orçamentária 

A execução do orçamento do Fundo se deu na inteireza da dotação 
oferecida: o total empenhado atingiu R$ 724,8 milhões. Consoante a 
natureza da operação do FSA, a maior parte destes empenhos foi inscrita 
em Restos a Pagar para liquidação no exercício posterior, quando do 
lançamento de editais e chamadas das linhas de ação do Fundo. Assim, o 
valor de liquidações de empenhos do exercício foi de R$ 6,3 milhões em 
despesas de remuneração do agente, apoio a projetos e apenas R$ 814 mil 
na ação finalística de Financiamento ao Setor.

Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)

2. Gestão Orçamentária e Financeira

R$600,00

R$100,00

R$24,80
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investimentos
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financiamento ao
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despesas
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FSA

Execução Financeira

Conforme a supracitada dinâmica da operação do FSA, a imensa parte dos pagamentos havidos em 2018 concentra-se em notas de empenho de exercícios  
anteriores (execução de restos a pagar). Assim, os pagamentos totais no exercício foram de R$ 719,4 milhões, sendo deste total R$ 702,3 de aporte ao agente  
financeiro com destino a despesas finalísticas (projetos, produções e empresas do setor audiovisual) e R$ 17,1 milhões a despesas administrativas e de 
remuneração do agente financeiro.

 

 
Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)

2. Gestão Orçamentária e Financeira

R$702,30

R$17,10
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FSA

Perfil do Gasto - execução das ações orçamentárias 2016-2018

 

 

 
Fonte: Tesouro Gerencial (20/02/2019)

A tabela acima permite verificar uma tendência de estabilidade nos valores executados pelo FSA, sempre em um patamar acima dos R$ 700 milhões. Os 
valores pagos, conforme dito acima, são majoritariamente oriundos da liquidação de Restos a Pagar, mas seu montante anual se mantém alinhado à execução 
de empenhos, demonstrando o desempenho harmonioso das ações do FSA no que diz respeito ao tempo e ao ciclo orçamentário.

Vale lembrar que este valor total da execução é bastante inferior às receitas do Fundo; a não-utilização desta diferença transforma-se em superávit financeiro, 
podendo ser apurado anualmente quando da publicação do Balanço Patrimonial da União e podendo constituir-se em fonte de abertura de créditos 
adicionais em favor do FSA.
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Ancine/FSA

Execução Descentralizada

Utilizando-se de descentralização de dotação orçamentária e repasse de recursos financeiros, a Ancine/FSA se articulou com outras unidades 
da Administração para atingir seus objetivos institucionais. Nesse sentido, firmou os seguintes termos de execução descentralizadas: 

 

 
 
 

 
Fonte: Elaboração Ancine com base em dados Tesouro Gerencial (20/02/2019)
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FSA

Arrecadação de Receitas

A Agência é a responsável pela efetiva arrecadação das principais receitas 
vinculadas ao Fundo Setorial do Audiovisual, categoria de programação 
específica do Fundo Nacional de Cultura. A maior delas é a Contribuição 
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – 
CONDECINE (Natureza de Receita: 1220.04.10), que é subdividida nas 
seguintes modalidades:

.	 CONDECINE-Remessa:	 Pagamento,	 crédito,	 emprego,	 remessa	
ou entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no 
exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da 
exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por 
sua	aquisição	ou	importação;

.	 CONDECINE	 –	 Registro	 de	 Títulos:	 Veiculação,	 produção,	
licenciamento e distribuição de obras cinematográficas e 
videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado 
a	que	forem	destinadas;

.	 CONDECINE	 –	 Serviços	 de	 Telecomunicações:	 A	 prestação	 de	
serviços de telecomunicações que se utilizem de meios que possam, 
efetiva	 ou	 potencialmente,	 distribuir	 conteúdos	 audiovisuais	
listados no Anexo I da referida Medida Provisória nº 2.228-1/01.

Seguem abaixo outras receitas vinculadas ao FSA arrecadadas pela Ancine:

·	 	Não-Aplicação	de	Incentivos	Fiscais	Relativos	à	Lei	do	Audiovisual	
(Natureza	1922.10.20):	Receitas	advindas	da	devolução	de	recursos	
referentes	ao	abatimento	de	Imposto	de	Renda	concedido	pela	Lei	do	
Audiovisual	(Lei	nº	8.685/93),	no	caso	de	não	aplicação	dos	referidos	
recursos na produção de obras audiovisuais e cinematográficas 
brasileiras	ou	em	caso	de	infringência	à	legislação	aplicável;

·		Restituição	de	Recursos	de	Fomento	(Natureza	1922.09.10):	Receitas	
decorrentes da devolução de recursos a título de fomento, como 
resultado	da	conclusão,	denúncia,	 rescisão	ou	extinção	do	contrato	
de financiamento, descumprimento dos projetos, não-efetivação 
do investimento ou ainda pela sua realização em desacordo com o 
estatuído	em	contrato;

·	 	 Amortização	 de	 Empréstimos	 Contratuais	 (Natureza	 2300.06.10):	
Receitas provenientes de pagamento de parcelas de empréstimos, 
financiamentos e refinanciamentos que não se enquadram em 
categorias	específicas;

·	 	 Retorno	 de	 Investimentos	 (Natureza	 1990.99.10):	 Receitas	
decorrentes do retorno de recursos decorrentes da participação em 
empresas e aquisição de direitos sobre os resultados de projetos.
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FSA

Quanto às receitas próprias, a principal arrecadada no âmbito da Ancine 
é a Multa por Infração à Legislação Cinematográfica (Natureza de Receita: 
1910.01.10) nos casos de descumprimentos de quaisquer obrigatoriedades 
de que trata a legislação cinematográfica. A seguir, apresentamos tabela 
com as receitas arrecadadas em 2018:

Fonte: SIAFI 
 
*Inclui DRU

Principais desafios e ações futuras

Desafios

. Manter em bom funcionamento toda a estrutura da Ancine, a despeito do 
cenário econômico desfavorável e das restrições financeiras;

. Quebrar paradigmas para aprimorar a qualidade e a transparência dos 
gastos públicos;

. Aprimorar a gestão orçamentária e financeira no âmbito da Agência.

Ações Futuras

. Dar continuidade às atividades de racionalização das despesas correntes 
da Ancine;

. Estimular a procura, dentro e fora da Agência e do Ministério Supervisor, 
de exemplos de redução de custos que possam ser seguidos;

. Promover melhoria nos processos de contratação de bens e serviços;

. Intensificar a comunicação com vistas à conscientização dos servidores;

. Articulação permanente com a pasta, vinculadas e órgãos centrais 
com vistas a maximizar a eficiência e eficácia na alocação dos recursos 
orçamentários;

. Aprimorar mecanismos e práticas de financiamento visando à 
sustentabilidade de longo prazo do FSA;

. Divulgar os resultados alcançados com as medidas de racionalização de 
despesas implementadas.
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Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

Quantidade	de	Multas

 
Observações:

a) Informações com vistas ao atendimento às determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 482/2013-TCU-Plenário;

b) Nos quadros acima, os campos devem ser preenchidos apenas com quantitativos, ou seja, não devem ser inseridos valores monetários;

c) Quantitativos relativos aos exercícios de 2017 ou 2018, de acordo com o período de competência;

d) Quantitativos consolidados referentes aos números globais da Agência/Entidade fiscalizadora;

e) A coluna “Validação” representa a confirmação das quantidades inseridas na coluna “Aplicadas” distribuídas pelas demais colunas;

f ) A coluna “Demais Situações” refere-se aos casos em que as multas não foram canceladas ou suspensas administrativamente, não estão exigíveis e definitivamente 
constituídas e não foram arrecadadas;

g) Nos casos de parcelamentos, deve-se considerar a multa como arrecadada;

h) Quando forem informadas multas na coluna “Multas com Risco de Prescrição Executória”, estas não podem ser inseridas em outros campos, para evitar a dupla contagem.

A realização de um acompanhamento efetivo - e quase diário - dos processos com multa transitada em julgado permitiu que apenas 2 (dois) processos, ou 
duas pessoas jurídicas ainda sob nossa responsabilidade, ficassem pendentes de inscrição no CADIN no ano de 2018. Já com relação aos percentuais de 
recolhimentos de multas, a elaboração e aplicação de novas dosimetrias permitiu a manutenção do padrão de recolhimento das mesmas, qual seja, 13% 
(treze por cento), com significativa redução do número de recursos apresentados contra estas decisões, no último exercício.



92 92

Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão
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Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

Montante Financeiro

 
Observações:

a) Informações com vistas ao atendimento às determinações contidas no item 9.6 do Acórdão 482/2013-TCU-Plenário;

b) Os campos devem ser preenchidos com os valores monetários nominais (sem atualização, multa de mora e encargos legais);

c) Valores monetários relativos aos exercícios de 2017 ou 2018, de acordo com o período de competência;

d) Valores consolidados referentes ao montante total de multas aplicadas pela Agência/Entidade fiscalizadora;

e) A coluna “Validação” representa a confirmação dos valores inseridos na coluna “Aplicadas” distribuídos pelas demais colunas;

f ) A coluna “Demais Situações” refere-se aos casos em que as multas não foram canceladas ou suspensas administrativamente, não estão exigíveis e definitivamente 
constituídas e não foram arrecadadas;

g) Nos casos de parcelamentos, deve-se considerar a parte paga como valor arrecadado e o saldo ainda inadimplente deve ser inserido na coluna “Demais situações”.
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Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

Indicadores
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Renúncia	de	Receitas

 
Dados de 2016 foram consolidados em 30/12/2016.     

Dados de 2017 foram consolidados em 02/01/2018.     

Dados de 2018 foram consolidados em 31/12/2018.     

Fonte: Superintendência de Fomento, com base em dados do Sistema de Infomações da Ancine (SIA), Sistema de apoio às Leis de Incentivo à Cultura (SALIC).     
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e áreas especiais da gestão

Conformidade	Legal

Legislação	Aplicada

Para assegurar a conformidade com a lei 8.112/1990 e demais normas 
aplicáveis à Gestão de Pessoas em seu âmbito específico, a Agência 
Nacional do Cinema observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas 
ou referendadas pelo Governo Federal e órgãos de controle.

Nesse contexto, a Gerência de Recursos Humanos da Ancine verifica 
diariamente as normas publicadas pelo Órgão Central do SIPEC 
e orienta as demais unidades da Agência no que se refere aos  
regulamentos aplicáveis.

Órgãos de Controle

Além disso, por meio de informações extraídas do SIAPE, são realizadas 
auditorias a fim de corrigir eventuais inconsistências. Nesse sentido, 
acompanha-se as diligências e apontamentos dos órgãos de controle 
(TCU e CGU) e cuida-se para que sejam dados os devidos atendimentos 
às unidades eventualmente envolvidas no que tange à aplicação das 
normas e dos procedimentos previamente estabelecidos para os pontos 
relacionados à Gestão de Pessoas.

Ademais, acerca da matéria de legislação de pessoal, há ainda a realização 
de um trabalho preventivo periódico por parte da Auditoria Interna da 
Ancine; que, por sua vez, atua na promoção de ações de monitoramento 
das atividades afins ao tema em referência desempenhadas no âmbito 
interno da Agência.

Força de Trabalho

A Ancine conta em seu quadro com 408 servidores, incluindo 6 aposentados. 
Com relação ao sexo, a Ancine possui 42% de seu quadro composto de 
mulheres e 58% de homens, conforme tabela a seguir. 

 
 
Ao analisarmos a distribuição de servidores por vínculo funcional, temos a 
seguinte tabela: 
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A composição da força de trabalho da Ancine possui a seguinte distribuição, 
segundo auto declaração registrada no SIAPE:

 

 
A distribuição por faixa etária, por sua vez, tem a seguinte composição:

 

A composição da força de trabalho da Ancine também pode ser descrita 
por cargo, de acordo: 

 

 
 
              Fonte: SIAPE, dados de 31/12/2018

•	 Especialista	em	Regulação	da	Atividade	Cinematográfica	e	
Audiovisual

•	 Analista	Administrativo

•	 Técnico	em	Regulação	da	Atividade	Cinematográfica	e	Audiovisual

•	 Técnico	Administrativo

A grande maioria da força de trabalho da Ancine, 83,1% é composta por 
servidores de carreiras da própria Agência:
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Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão

Seleção e Recrutamento de Pessoas

Além dos pedidos de concurso para vagas efetivas e de contratação 
por tempo determinado, em 2018 a Ancine passou a realizar concursos 
internos para preenchimentos de alguns de seus cargos em comissão. 
Foram realizados 5 concursos internos para cargos em distintas áreas, de 
CCT-I a CCT-V.;

Detalhamento de despesa de pessoas

Em 2018 não houve aumento nas despesas de pessoal na Ancine. 

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

Necessidade de recursos humanos

A seleção para provimento de cargos efetivos ocorre por concurso 
público, nos moldes previstos na Constituição Federal de 1988, na Lei  
nº 8.112/1990 e no Decreto nº 6.944/2009. A matéria do edital visa selecionar 
os servidores mais adequados ao perfil almejado pelo Ministério.

A solicitação de concursos é coordenada pela GRH. São considerados, 
dentre outros fatores, a evasão de servidores, número ideal de servidores 
por atividade, complexidade da estrutura do órgão, disponibilidade 
orçamentária/financeira e projeções futuras do quadro de pessoal.

Em 2018 a Ancine solicitou ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão a realização de concurso para cargos efetivos, bem como a 
contratação de servidores por tempo determinado. Além disso, houve 
a nomeação de 2 servidoras que foram aprovadas no último concurso,  
de 2013.

•	 Pedido	de	contratação	 temporária	de	61	vagas	de	nível	 superior	
com o objetivo de zerar o passivo de prestação de contas da Ancine 
de acordo com Plano de Ação apresentado ao Tribunal de Contas da 
União.

•	 Concurso	 para	 efetivos:	 16	 vagas	 das	 carreiras	 da	 Ancine.	 7	
Especialistas em Regulação, 1 Analista Administrativo, 2 técnicos 
Administrativos e 6 Técnicos em Regulação.
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3. Gestão de Pessoas

Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão

Capacitação:	estratégia	e	números

O orçamento da Ancine para capacitação no ano de 2018 foi de 
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), montante executado a partir 
de diretrizes estabelecidas pelo Plano Anual de Capacitação por 
Competências 2018 (PACC 2018), aprovado pela Diretoria Colegiada 
da Agência. O PACC 2018 teve como principal meta a racionalização 
das ações de desenvolvimento de pessoal da Ancine, alinhando-as aos 
objetivos institucionais para obter, assim, os melhores resultados para a 
Administração Pública. Nesse sentido, o primeiro passo no processo de 
construção do PACC foi a identificação das metas estratégicas da Ancine, 
traçadas no âmbito de seu planejamento estratégico para o período  
2017-2020.

O planejamento estratégico da Ancine foi renovado para o período de 
2017-2020 com o estabelecimento de novas metas e desafios para a 
Agência, orientando a sua atuação para o período. A partir de uma análise 
do mapa estratégico, despontaram como novas tendências a serem 
observadas: i) a preocupação em garantir a presença de obras audiovisuais 
brasileiras nas diferentes mídias e janelas, incluindo o vídeo sob demanda; 
ii) a construção do marco legal do vídeo sob demanda; iii) a promoção 
da produção e circulação de jogos eletrônicos brasileiros independentes; 
e iv) a promoção da diversidade de gênero e raça na produção das obras 
audiovisuais brasileiras. Outros temas que não são propriamente novos 
também ganharam maior relevo nos últimos anos, dentre eles a promoção 
do desenvolvimento regional do audiovisual e o aperfeiçoamento do 
atendimento ao público.

Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia

Avaliação de desempenho, progressão e promoção

Em 2018 foram publicadas 7 portarias em boletim de pessoal com 330 
progressões. Ao todo foram aproximadamente 300 servidores avaliados. 

Cargos Gerenciais Ocupados por Servidores Efetivos

Na Ancine, a grande maioria dos cargos em comissão e funções 
comissionadas é ocupada por servidores . Em 2018, 85,4% dos cargos em 
comissão da Ancine foram ocupados por servidores, enquanto 14,6% dos 
cargos em comissão foram ocupados por não servidores.

Tabela de remuneração

As carreiras da Ancine são remuneradas por subsídio e seguem a seguinte 
tabela:

Estágio Probatório

Em  2018, mais dois servidores concluíram o estágio probatório, adquirindo 
a estabilidade e passando a fazer jus a uma série de benefícios, dentre eles 
Licença Para Interesse Particular, Licença Capacitação, etc.
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Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão

Capacitação:	estratégia	e	números

O PACC 2018 foi constituído de 04 (quatro) programas como eixos centrais 
das ações de capacitação da Ancine, quais sejam: Programa Permanente 
de Capacitação e Desenvolvimento Técnico – PPCD; Programa de 
Desenvolvimento Gerencial – PDG; Programa de Pós-Graduação – PPG 
e Programa de Estudos de Idiomas – EID. Desde 2015, quando da edição 
da Resolução de Diretoria Colegiada Ancine nº 68, o planejamento de 
capacitação da Agência guiou-se pela estruturação dos quatro programas 
referidos acima, que garantiu o investimento diversificado e amplo no 
desenvolvimento dos servidores da Ancine. 

Em 2018 foram gastos no PPCD R$ 180.000,00 em ações de temas de 
Tecnologia, Políticas Públicas, Administração, Audiovisual, Liderança 
e outros. Além disso foram pagas 23 bolsas de idioma, totalizando R$ 
50.000,00 em 2018. Foram pagas também 14 bolsas de pós graduação. Por 
fim, vale destacar as capacitações feitas para as lideranças, disponibilizadas 
a todas as chefias da Ancine. 

Como principais resultados da área podemos destacar um total de 246 
servidores capacitados, num total de 717 ações de capacitação, totalizando 
15.000 horas de capacitação. 

Modelo Corporativo de Desenvolvimento

A Ancine realizou, em 2018, diversas etapas do projeto de Modelo 
Corporativo de Desenvolvimento de Pessoas:

•	 Mapa	 de	 Competências	 da	 Ancine.	 Com	 o	 mapa	 finalizado	 será	
possível identificar as competências organizacionais e individuais 
com vistas à alocação de esforços e recursos para a superação de 
lacunas, tendo sempre em vista a política de gestão estratégica da 
Agência.

•	 Ferramenta	Myers-Briggs	Type	Indicator	-	MBTI	em	todo	o	corpo	de	
servidores da Ancine, para avaliação de perfil dos servidores e apoio 
ao desenvolvimento.

•	 Dimensionamento	da	Força	de	Trabalho	-	DFT,	 identificando-se	as	
necessidades de recursos humanos para fazer frente aos objetivos 
estratégicos da Ancine. O DFT foi aplicado em diversas áreas da 
Ancine de maneira experimental e seu uso pelas áreas está sendo 
aprimorado.

•	 Modelo	de	Educação	Corporativa	da	Ancine	alinhado	às	estratégias	
institucionais e à cultura da Agência, dando um novo significado ao 
desenvolvimento de pessoas. Será possível ampliar as possibilidades 
de inovação no desenvolvimento de pessoal e melhorar a capacitação 
dos servidores.

•	 Gestão	 do	 Conhecimento,	 que	 permitirá	 compreender	 como	 o	
conhecimento é criado, armazenado, protegido e distribuído pela 
Ancine, e como esta dinâmica pode ser intensificada e melhorada.
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Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão

Qualidade	de	vida	e	bem	estar

A valorização da força de trabalho da Ancine para que os resultados 
institucionais sejam cada vez melhores é essencial para o seu funcionamento 
e, para isso, a gestão de pessoas está no centro da estratégia de gestão da 
Ancine, presente em seu mapa estratégico.

A Gerência de Recursos Humanos (GRH) usa diversos instrumentos para o 
planejamento de suas ações e um dos principais é a Pesquisa de Clima. Até 
o momento foram realizadas duas pesquisas de clima, em 2013 e 2016 e 
está prevista uma terceira edição no planejamento estratégico 2017-2020. 
No ano de 2018, foi realizado, com participação de diversas áreas, um Plano 
de Ação para melhoria do clima organizacional. 

Foram destacadas ações em quatro grande áreas: 

•	Comunicação	Interna

•	Capacitação

•	Padrões	de	Desempenho	e	Clareza	Organizacional

•	Lideranças

Além das ações acima descritas, a Ancine também contou com a premiação 
de iniciativas de destaque em cada área e melhores práticas:

INICIATIVAS DE DESTAQUE: incentivo às iniciativas de destaque de servidores 
que se empenharam durante o ano em aumentar a integração no ambiente 
de trabalho, tornando-o mais leve e agradável. Premiação com ingressos, 
livros, DVDs e/ou afins, cedidos por instituições parceiras.

PRÊMIO ANCINE DE MELHORES PRÁTICAS: estimula a iniciativa de servidores, 
equipes e/ou projetos que fizeram a diferença para a Agência durante o 
exercício por otimizar processos complexos. Entrega de um diploma de 
reconhecimento.

TROFÉU 10 ANOS :para os servidores que completam 10 anos de exercício.

A Ancine também realiza diversas ações para melhorar a qualidade de 
vida de seus servidores, dentre as quais podemos destacar a realização 
de sorteios de ingressos recebidos gratuitamente e visitas guiadas a 
equipamentos culturais, com 1230 participantes em 2018, além de grupo 
de meditação e 3 campanhas de arrecadação para ações de solidariedade.  
Foram realizados 15 eventos motivacionais, entre palestras, debates 
temáticos e sobre produção de audiovisual, contando com a participação 
de 698 pessoas. 

Com relação à saúde do servidor, em 2018 foram realizados 138 
atendimentos nutricionais e 734 atendimentos psicológicos. A Ancine conta 
ainda com um ambulatório médico que realizou 638 atendimentos no ano 
de 2018, incluindo a realização de 80 exames periódicos, 457 atendimentos 
médicos e 101 atendimentos de enfermagem.   Também foram realizadas 
campanhas de vacinação e de medição de pressão arterial. Por fim, no ano 
de 2018 foram realizadas 67 perícias médicas.
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Ações futuras

Entre as principais ações futuras com relação à gestão de pessoas, 
podemos destacar, em  primeiro lugar, a transição do atual modelo de 
desenvolvimento de pessoal para um modelo de gestão por competências. 
Além disso, pretende-se finalizar a digitalização das pastas funcionais e o 
uso do Assentamento Funcional Digital. Atualmente a Ancine conta com 
355 pastas funcionais digitalizadas e em 2019 deve digitalizar 100% das 
pastas digitais, eliminando o uso e o armazenamento em papel.

Principais desafios e ações futuras

Desafios

A busca do equilíbrio de força de trabalho em relação às tarefas institucionais 
impostas é um dos principais desafios na gestão de recursos humanos.

No ano de 2018 a Agência se deparou com a necessidade de incremento 
nas áreas de prestação de contas para superação de um passivo na análise 
de processos e elaborou junto ao TCU um plano de ação onde uma 
das principais características é a contratação de servidores por tempo 
determinado para a Superintendência de Fomento, de forma a ajustar a 
capacidade de produção sem prejudicar o andamento das demais áreas da 
ANCINE, que já vem operando no limite da sua capacidade.

Além disso, identifica-se a ampliação das atribuições da Agência com 
a absorção de funções regulatórias nos marcos legais relacionados à 
promoção da produção e circulação de jogos eletrônicos brasileiros 
independentes, à promoção da diversidade de gênero e etnia na produção 
de obras audiovisuais brasileiras, à construção de um marco legal para o 
serviço de vídeo sob demanda, bem como a promoção do audiovisual 
brasileiro junto às redes de ensino e a acessibilidade visual e auditiva nas 
salas de cinema e na TV Paga. Essas novas atribuições motivaram pedido 
feito ao Ministério da Economia de Concurso para as 16 vagas já criadas e 
em aberto nas carreiras da Ancine: 7 Especialistas em Regulação, 1 Analista 
Administrativo, 2 técnicos Administrativos e 6 Técnicos em Regulação.

A gestão de recursos humanos requer um eficiente processo de utilização 
de ferramentas de mapeamento de competências e dimensionamento 
de força de trabalho, além do incremento do número de servidores na 
proporção necessária para a assunção de novos desafios impostos pela 
legislação e pela conjuntura de mercado.

Manter um corpo de trabalho em quantidade e qualidade necessárias, 
vencendo as barreiras das requisições obrigatórias impostas pela legislação 
e a redução do número de servidores ocorrida naturalmente com o tempo 
é fundamental para o alcance dos resultados esperados.
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e áreas especiais da gestão
4.	 Gestão	de	Licitações	e	Contratos

Gestão	de	Licitações

Valor contratado 2018: R$ 12,3*

*Em milhões de reais Fonte: Portal de Compras Governamentais 

Relatório de Pregão 2018

Por Procedimento

 
Fonte: Ancine

Por Objeto

 

 
 

Relatório de Pregão 2018

* Tais cálculos levaram em consideração os valores homologados nos pregões eletrônicos do  
ano de 2018.

Gastos por Finalidade

 
Fonte: Ancine

. 25 Pregões (22 realizados, 2 não concluídos e 1 revogado)

. 8 pregões de TI

. 1 Pregão por Sistema de Registro de Preços

.	Valor	total:	R$	10.182.494,86*	(R$	8.991.815,53	no	painel		de	compras)	

.	Total	de	contratações	de	Tecnologia	da	Informação:	-R$	7.465.795,86	
(	73,31%)*

Fonte: Ancine 
* Esses valores se referem apenas aos novos 
contratos celebrados em 2018. Não se confundem 
com os valores referentes a execução contratual.
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4.	 Gestão	de	Licitações	e	Contratos

Dispensas de licitação: R$ 2.263,362,64

 
 
Dispensas por Objeto

Fonte: Ancine

39	processos	de	contratação	por	Dispensa	de	Licitação	em	2018

•	 Área	Administrativa

	 4:	Gerência	de	Tecnologia	da	Informação	(GTI)

	 6:	outras	áreas	

	 28:	Gerência	de	Administração	(GAD)	e	escritórios	regionais

•	 Área	Finalística

	 1:	Superintendência	de	Fomento	(SFO)

Principais contratações (maior vulto)

•	 Depósito	Legal	Audiovisual	(Lei	8.666/93	-	art.24,	XXIV):	Análise	de	
materiais audiovisuais para fins do Depósito legal de obras no âmbito 
da	Cinemateca	Brasileira):	R$	1.692.305,26

O	Depósito	Legal	é	uma	obrigação	legal,	prevista	tanto	no	art.	26	
da	MP	2.228/01	quanto	no	art.8	da	Lei	nº	8.685/93,	que	tem	por	
finalidade garantir que todas as obras audiovisuais produzidas 
ou	finalizadas	com	recursos	públicos	tenham	sua	preservação	
assegurada, contribuindo assim para a promoção da cultura nacional, 
para a preservação da memória nacional e para a universalização do 
acesso às obras cinematográficas. A legislação vigente determina que 
esse material seja depositado na Cinemateca Brasileira.

•	 Fornecimento	de	energia	elétrica	(Lei	8.666/93	-	art.	24,	XXII):	 
R$ 388.689,45

•	 Emissão	de	certificados	digitais	(Lei	8.666/93	-	art.	24,	XVI):	 
R$ 34.853,00



104 104

Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão
4.	 Gestão	de	Licitações	e	Contratos

Inexigibilidade de Licitação: R$ 643.821,82

 
Fonte: Ancine

A expressiva maioria das contratações por inexigibilidade de licitação foi 
na área de capacitação, demonstrando a preocupação da Ancine com o 
aprimoramento dos conhecimentos dos seus servidores. Destaca-se que a 
contratação de capacitação, por ser individualizada para as necessidades 
de cada servidor, costuma inviabilizar a realização de licitação.

Gastos por Objeto

      Fonte: Ancine

Contratações mais relevantes

As contratações de maior impacto realizadas no ano de 2018, decorrem da 
área de Tecnologia de Informação e Comunicações – TIC, congruente com 
o esforço que a Ancine vem realizando em digitalização, desburocratização 
e simplificação de processos e rotinas de trabalho, visando tanto o público 
interno como o externo

Conformidade	Legal

No âmbito das contratações públicas efetuadas pela Ancine, adotamos 
o modelo de Lista de verificação, baseado na Orientação Normativa nº 
02/2016 da Advocacia Geral da União, bem como o envio de processos para 
aprovação da Procuradoria Federal junto a esta Agência. Tais procedimentos 
visam a dar efetividade ao cumprimento da legislação inerente ao tema.

Desafios 

O contingenciamento fiscal tem dificultado o planejamento das compras 
e licitações, impossibilitando a execução total do orçamento em 2018 
por falta de tempo hábil para a conclusão de processo licitatório quando 
da liberação do orçamento. Estima-se que o ano de 2019 será ainda mais 
restritivo, com o risco de licitações canceladas por indisponibilidade 
orçamentária.

Melhoria da comunicação da área de compras e licitações para com 
os setores requisitantes de contratações de modo a reduzir/prevenir 
erros na elaboração dos Termos de Referência e demais documentos de 
planejamento da contratação.
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4.	 Gestão	de	Licitações	e	Contratos

Gestão de Contratos

Redução de Contratos Administrativos

 
Em 2018, diante do cenário restritivo da economia do país, a Ancine realizou 
cortes em 14 contratos administrativos. Esta ação resultou num ganho 
orçamentário de R$ 1.183.409,68, o que corresponde a uma redução de 
17,19%, sobre o valor total dessas contratações.

•	 Economia	Orçamentária

•	 Redução	de:

 Alugueis = 9,38%        

 Terceirização =21,49%

 Telefonia =23,20%

 Impressão = 18.28%

Execução Contratual

Os montantes constantes na tabela acima se referem aos valores 
efetivamente desembolsados pela Ancine em 2018. Ou seja: incluem os 
pregões, dispensas e inexigibilidades realizadas no período, bem como os 
contratos celebrados em exercícios anteriores e que ainda estavam vigentes 
em 2018.

Novos Desafios

Dar continuidade às ações para evitar paralisação de serviços essenciais 
e vitais para funcionamento da Ancine, bem como aprimorar ações para 
verificar eventuais gastos excessivos de modo a possibilitar redução dos 
custos das contratações;

Com a implementação do sistema de gestão de contratos – CONTA, a 
Ancine pretende aprimorar os relatórios gerencias, otimizando os controles 
internos, os recursos humanos, a simplificação dos procedimentos com 
vistas a proporcionar celeridade e economia processual.
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5. Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Gestão de Infraestrutura

Investimentos em infraestrutura e equipamentos

Os investimentos realizados estão relacionados com a busca pela 
manutenção do patamar operacional da Agência, que demandou a 
adequação do espaço físico.

Novo sistema de refrigeração da sala de cinema Gustavo Dahl –  
Empreitada concluída em 2018 contemplando a substituição do antigo 
sistema, com mais de 25 anos de funcionamento que não apresentava 
o rendimento necessário, por um equipamento moderno e de maior 
confiabilidade operacional capaz de dar o conforto térmico para os 
potenciais 100 (cem) ocupantes do local.

Reforma das marquises da fachada do Escritório Central da Ancine – 
Contratação de serviços em engenharia para a recuperação das marquises 
do imóvel Graça Aranha 35, Centro, no Rio de Janeiro- RJ, em razão do 
interesse público caracterizado no iminente risco de causar prejuízos 
irreparáveis a terceiros. 

Construção e migração do Centro de Processamento de Dados da Ancine  – 
Conclusão da empreitada em 2018. CPD composto de modernos sistemas 
de climatização de precisão por insuflamento downflow, confinamento de 
corredor, controles de segurança e de acesso com câmeras e biometria, 
sistemas de detecção e combate a incêndio por agente limpo, sistema 
redundante de estabilização de energia elétrica com capacidade de prover 
a demanda em caso de queda ou instabilidade da rede, racks com espaço 
para expansões modulares futuras, cabeamento estruturado certificado 
padrão CAT 6A.

Fonte: Elaboração Ancine      

Valor	investido	em	obras/adaptações:	R$	74.125,00	(setenta	e	quatro	
mil, cento e vinte e cinco reais)

Entre os resultados decorrentes dos investimentos realizados, pode-se 
destacar: 

Conformidade Legal 

. Observância do Decreto 7.689/2012, que estabelece os limites e instâncias 
de governança para a contratação de bens e serviços.

. Observância aos instrumentos legais que regem a gestão patrimonial da 
Administração Pública, tais como:

 . Artigos 37, 70 e 75 da Constituição Federal; 
 . Lei nº 4.310/64 e atualizações posteriores; 
 . Instrução Normativa nº 205/88; 
 . Lei Complementar nº 101/200; 
 . Lei nº 8.429/92

.	o	aprimoramento	da	infraestrutura	das	instalações;	

.	a	melhoria	da	eficiência	energética	dos	imóveis;

.	o	incremento	da	segurança	da	informação;	

. a melhoria da qualificação das instalações laborais (conforto técnico, 
controles de segurança e iluminação).
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5. Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Gestão de Infraestrutura

Locação de Imóveis e Equipamentos

Gastos com a locação de imóveis e equipamentos.

A Ancine, de forma a compatibilizar a distribuição espacial dos bens imóveis à melhor prestação de serviço à sociedade, ocupa 01 (um) imóvel em Brasília, 
onde funciona o Escritório Sede e 04 (quatro) imóveis no Rio de Janeiro, onde funciona o Escritório Central – locados de terceiros –, além de 01 (um) imóvel 
cedido pela Secretaria de Patrimônio da União em São Paulo, que abriga o Escritório Regional da Ancine.

As atividades realizadas no Escritório Regional de SP descentralizam a atuação da Ancine para o estado de São Paulo - reconhecidamente um importante 
polo do audiovisual - ampliando os canais de acesso junto aos agentes regulados e refirmando o compromisso da Ancine com o desenvolvimento setorial.

Em 2018, por ocasião da repactuação/revisão de alguns contratos de locação, a Ancine promoveu a redução de valor de contrato na ordem de 7,5 a 15%.

2017:R$ 5.345.723,30/ano

2018: R$ 5.212.870,81/ano

 

Fonte: Ancine.
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5. Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Gestão de Infraestrutura

Locação de Imóveis e Equipamentos

Gastos com a locação de imóveis e equipamentos.

 
 
 
Fonte: Ancine
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5. Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Gestão de Infraestrutura

Locação de Imóveis e Equipamentos

Gastos com Manutenção Ancine

 
Fonte: Ancine 

Obs:

Brasília – R$ 25.270,00 (Manutenção Predial) Rio de Janeiro – R$ 1.458.910,60  (2017) 
/ R$ 1.037.877,47 (2018):  Redução de 29% (Manutenção Predial, Elevadores e 
Brigada de Incêndio)

Chamamento	Público	para	Unificação	do	Escritório	da	Ancine

No intento de consolidar seu processo de desenvolvimento institucional e 
organizacional, a unificação física da Agência é um objetivo a se perseguir.

Em 2018 – num momento favorável em que o mercado imobiliário se 
encontrava com maior potencial de ofertas e custos mais reduzidos – a 
Ancine deu início ao processo de Chamamento Público com vistas à futura 
locação de imóvel para abrigar a sede do Escritório Central no Rio de Janeiro.

A perspectiva de unificação do Escritório Central da Ancine busca facilitar 
a integração das equipes, o dinamismo interno da operação da Agência, o 
fluxo das atividades, otimizar os processos e minimizar custos de logística 
e instalações de uma unidade para ser aproveitada por outra (serviços de 
rotas, linhas de internet rede, manutenção predial e serviços congêneres.

Acena-se para a conclusão do Edital de Chamamento com a seleção da 
proposta e das condições que melhor atendam os objetivos da Ancine em 
março de 2019.

 
Desafios

. Promover a transferência do Escritório Sede da Ancine em Brasília 
reduzindo os custos com locação.

. Promover a unificação do Escritório Central da Ancine no Rio de 
Janeiro	em	edificação	única	reduzindo	custos	operacionais	e	a	melhoria	
do fluxo dos processos internos. 

. Adaptação do Escritório de SP para atender as necessidades laborais 
daquela unidade com a ampliação das instalações de rede corporativa, 
adequação de acessibilidade, reforma dos banheiros e recuperação das 
esquadrias.
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5. Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Gestão Patrimonial

Conformidade legal

O setor de Logística e Patrimônio apresenta plena conformidade com os 
instrumentos legais que regem a gestão patrimonial na Administração 
Pública, especificamente com a lei 4.320/64, a Lei 8.666/93, a Instrução 
Normativa nº 205/88,  Lei Complementar 101/200, entre outras.

Investimentos em equipamentos

A Coordenação de Logística e Patrimônio centraliza as aquisições de bens 
permanentes de todos os setores da Agência, exceto bens de informática. 
Em 2018, foi realizado processo licitatório que resultou em aquisição 
correspondente ao valor de R$ 48.502,00 (quarenta e oito mil, quinhentos 
e dois reais).

Desfazimento de ativos

Em 2017, pela primeira vez a Ancine realizou processos de desfazimento 
de seus bens inservíveis. Foram quatro editais, que resultaram em R$ 
1.945.542,90 (valores brutos) de bens doados para diversas OSCIPs.

Em 2018, por ser ano eleitoral, não foi realizado nenhum certame  
de desfazimento.

Logística

Os custos com o transporte de autoridades e servidores foi reduzido, de 
2017 para 2018, em aproximadamente 79%, passando de R$ 550.051,31 
para R$ 117.723,18 anuais. Esses valores contemplam apenas o Rio de 
Janeiro. Há previsão para redução no ano de 2019 tanto para São Paulo 
quanto para Brasília.

Gastos com serviços de transporte – RJ

 

 
Fonte: Ancine

 
Principais desafios e ações futuras

. No ano de 2019 estão previstas novas ações de desfazimento, que 
serão retomadas após o hiato legal de 2018. Está previsto para este 
ano o início da mudança do Escritório Central do Rio de Janeiro para 
um prédio que englobe todas as quatro unidades existentes. Será um 
grande desafio de logística, no sentido de realizar a mudança sem 
que a interrupção dos trabalhos afete significativamente a rotina dos 
setores da Agência.

. Será ainda um grande desafio a integração dos sistemas atuais 
de controle de patrimônio ao SIADS, com a migração de mais de  
17.000 itens.

. A mudança do serviço de transporte de autoridades em Brasília e 
São Paulo, do atual sistema de aluguel de veículos e motoristas para 
a utilização de aplicativo via web, vai gerar uma grande redução nos 
valores despendidos nessas contratações.
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Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão

Conformidade	Legal

A TI da Ancine segue um conjunto grande de normas e diretrizes 
especificadas pelo Governo Federal e seus órgãos, tais como: TCU 
(Tribunal de Contas da União), CGU (Controladoria Geral da União), 
MPoG (Ministério do Planejamento), SISP (Sistema de Administração de 
Recursos da Tecnologia da Informação), bem como de padrões nacionais 
ou internacionais sobre serviços de TI, como o ITIL(Information Technology 
Infrastructure Library), o RUP (Rational Unified Process) e o SCRUM.

Além disso, a TI da Ancine está antenada e melhorando seus processos 
continuamente para se adequar à evolução ou implementação de novos 
recursos e tecnologias referentes à temas como Dados Abertos, Governança 
Digital, Acessibilidade, Identidade Visual e Interoperabilidade de Sistemas 
de Informação.

A Ancine sempre está em busca do aperfeiçoamento de seus processos 
objetivando a plena satisfação de seus usuários com soluções tecnológicas 
que desburocratizem as atividades e agilizem os serviços realizados  
pela Agência.

Modelo de Governança

O Modelo de Governança de TIC da Ancine, tem como principal instância o 
Comitê de Governança do Sistema Ancine Digital (SAD) que desempenha 
o papel de Comitê Gestor de TI. Instituído pela Resolução de Diretoria 
Colegiada nº 60 de 2014, o Comitê tem como atribuições:

. Organizar a demanda interna de desenvolvimento, implementação 
e	evolução	dos	sistemas	de	informação	da	Ancine;	

. Propor a priorização e supervisionar o desenvolvimento, 
implementação	e	evolução	dos	sistemas	de	informação	da	Ancine;	

.	 Organizar	e	propor	subsídios	ao	PDTI	da	Ancine;	e	

. Zelar pela qualidade e integração dos sistemas de informação  
da Agência.

É importante destacar que o escopo das atribuições do Comitê, ao 
mencionar as atividades de priorização, alinhamento e alocação de 
recursos especificamente para os projetos de desenvolvimento de 
sistemas de informação, tem impacto fundamental sobre a decisão de 
toda a governança de TI, haja vista o desenvolvimento e a manutenção 
de sistemas de informação envolverem a maior parte das ações e recursos 
de TI da Ancine, com as quais dividem pessoal e recursos orçamentários. 
Além disso, as ações de monitoramento, comunicação à alta administração, 
gestão de riscos e evolução de indicadores estão sob a tutela direta dos 
secretários em suas respectivas áreas, sendo todos integrantes do Comitê.

Cabe destacar, ainda, que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
e Comunicações (PDTIC) é criado por um Grupo de Trabalho, sob a 
coordenação do Comitê de Governança do SAD, a quem cabe aprovar a 
proposta e submetê-la à apreciação da Diretoria Colegiada. O principal papel 
do Comitê é a priorização das demandas colhidas em todas as unidades 
da Agência, considerando o alinhamento estratégico, os compromissos 
públicos da Agência e o orçamento disponível.
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O Comitê do SAD tem a seguinte formação:

Periodicamente, os líderes das áreas finalísticas (Superintendentes e 
Assessor Internacional) participam de reuniões em que é relatado o 
andamento dos projetos por eles demandados.

As reuniões do Comitê possuem dois tipos de pauta:

 
A Ancine possui um PDTIC vigente para o período 2017-2020, 
disponibilizados no Portal da Ancine, alinhado ao seu Mapa Estratégico e 
às diretrizes e boas práticas especificadas em normativos e referências do 
Governo Federal, como a Estratégia de Governança Digital (EGD).

Em relação ao iGovTI, um indicador de Governança de TI medido pelo TCU, 
a Ancine vem obtendo uma contínua evolução em comparação com a 
primeira medição. 

Só como forma de exemplificação, a Ancine saiu de uma nota 0,42 e uma 
posição de 8º lugar entre as 11 Agências Reguladoras do Governo Federal 
e 112º de um total de 214 órgãos do Executivo Federal em 2012 para o 2º 
lugar entre as 10 Agências Reguladoras avaliadas e 29º lugar dentre os 225 
órgãos do Executivo Federal analisados em 2016.

.	Secretário	Executivo,	que	o	coordena; 
 
.	Secretário	de	Políticas	de	Financiamento; 
 
.	Secretário	de	Gestão	Interna;	e 
 
. Gerente de Tecnologia da Informação.

.	Status	e	detalhamento	de	projetos	de	TI	em	andamento;	e 
 
. Assuntos estratégicos e priorização de demandas.

*Níveis de capacidade utilizados até o levantamento 2012 (inicial, intermediário e apropriado).

6. Gestão de TI
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Montante de recursos aplicados em TI

Gastos de TI por Natureza de Despesa

Contratações mais relevantes de recursos de TI (Vigentes em 2018)

Contrato de fábrica de desenvolvimento e manutenção de software

Contrato de suporte aos usuários e de serviços de infraestrutura de TI

Contrato de apoio ao desenvolvimento de software (serviços técnicos 
de profissionais de TI)

6. Gestão de TI
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Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão

Segurança da Informação

Em continuidade ao processo de melhoria na Segurança da Informação e 
Comunicações na Ancine, foram instituídas em 2018, por meio da portaria 
n° 489-E/2018, as diretrizes para o processo de Gestão de Riscos, Gestão 
de Continuidade e Gestão de Mudanças. Nesse mesmo período foram 
implementados novos mecanismos no ambiente de TI para mitigar ataques 
externos ao Portal Corporativo e diminuir a incidência de vulnerabilidades.  
A conclusão do Datacenter da Agência em 2018 proporcionou maior 
segurança física aos equipamentos e, por consequência, maior proteção 
dos dados institucionais.

No ano de 2018, os mecanismos de segurança da Ancine foram responsáveis 
pelo bloqueio de aproximadamente 41 mil tentativas de ataques ao Portal 
corporativo e aos demais sites da Agência. O ambiente de TI sofreu 85 
mil ataques externos, que foram bloqueados pelos sistemas de proteção 
de borda da rede corporativa. Em média, 150 vírus foram identificados e 
eliminados mensalmente no mesmo ano.

A Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais 
da Agência Nacional do Cinema – ETIR - atuou analisando incidentes de 
segurança ocorridos em 2018, de modo a criar procedimentos para mitigar 
tentativas de ataques futuros. De igual modo, o Comitê de Segurança da 
Informação e Comunicações, composto por uma equipe multidisciplinar, 
foi responsável por produzir normas e orientações sobre o tema. 

Há de se ressaltar, entretanto, que existem algumas dificuldades em relação 
à execução das tarefas de Segurança da Informação, entre as quais:

.	 Baixo	 número	de	 servidores	 na	 área	 de	 Infraestrutura	 e	 Segurança	
de TI, o que acarreta na escassez de analistas dedicados para a área de 
segurança.

. Cortes orçamentários, que prejudica no desenvolvimento de projetos 
na de segurança da informação.

- Pouca conscientização sobre a importância da segurança da 
informação.

6. Gestão de TI
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Esta diminuição no número de servidores na GTI, traz como consequências:

Quanto às fraquezas e riscos, podemos destacar a contingência 
orçamentária que não só prejudica a aquisição de recursos tecnológicos, 
mas principalmente a capacitação dos servidores da GTI. A maioria das 
capacitações em 2018 foi gratuita ou por iniciativa do próprio servidor, o 
que prejudica em muito a área, reconhecidamente uma área extremamente 
demandante de atualização em virtude da contínua evolução e mudança 
tecnológica.

Outra fraqueza é a crescente necessidade da atuação de servidores na 
gestão e fiscalização de contratos da GTI, o que traz impactos no trabalho 
técnico inerente destes profissionais de TI.

Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão

Principais desafios

Até 2009, a área de TI possuía apenas 6 servidores concursados. Embora 
desde 2009 a Ancine venha ampliando consideravelmente seu quadro 
permanente de servidores de TI através de 2 concursos realizados, 
o quantitativo de servidores na área tem diminuído, principalmente 
em função de remoções espontâneas e de ofício, não havendo uma 
correspondente reposição do quadro.

 No início de 2017, a GTI possuía 29 servidores concursados no quadro 
permanente da instituição e 2 servidores de outros órgãos cedidos. 

Atualmente a GTI possui 20 servidores em seu quadro e há uma expectativa 
da iminência de saída de mais 2 servidores do quadro permanente em 
virtude de remoção e  aposentadoria.

 Por ser uma área predominantemente técnica, a GTI possui dificuldade de 
atração de quadros internos, e por isso vem avaliando alternativas junto a 
carreiras transversais (ATI, APO e EPPGs) a fim de mitigar esse cenário. 

.	Menor	capacidade	de	entregas; 

.	Diminuição	no	atendimento	de	demandas	pela	GTI; 

.	Atraso	nas	entregas	de	soluções	por	múltiplas	atividades	atribuídas	a	
um	mesmo	servidor; 
.	Limitação	na	possibilidade	de	automatização	de	processos	internos; 
.	Perda	do	conhecimento	técnico	sobre	os	sistemas	existentes;	 
. Dependência tecnológica com relação a fornecedores e prestadores 
de	serviço;	 
. Possibilidade de extração de informações e dados de sistemas 
ineficientes	e	inadequados; 
.	Tomadas	de	decisões	em	face	de	informações	inadequadas; 
. Sobrecarga à gestão e à governança da GTI em virtude da grande 
quantidade	de	trabalho	e	da	falta	de	pessoal	para	alocar; 
. Sobrecarga de trabalho para os servidores remanescentes e que 
pode	gerar	problemas	de	qualidade	no	produto	entregue;

6. Gestão de TI
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Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão
7. Gestão de Custos

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

A Ancine não dispõe de um modelo personalizado de apuração de custos, 
uma vez que ainda não estabeleceu uma metodologia de apuração, 
estando a definição dos seus centros em discussão; 

A partir do mês de abril de 2018, cumprindo disposições legais contidas no 
parágrafo terceiro, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria do Tesouro 
Nacional implementou rotina de informações de custos no SIAFIWeb, a fim 
de coletar dados a serem disponibilizados no Portal de Custos do Governo 
Federal, tendo como fontes de informações aquelas extraídas de sistemas 
estruturantes como o SIORG, o SIAPE e o SIAFI. Em razão de sua recente 
implantação, não há ainda uma base histórica que permita uma análise 
voltada para o processo de tomada de decisão.

A alocação dos custos por sua vez, mediante apropriação das despesas pelo 
SIAFIWeb não permite demonstrar a distribuição dos recursos consumidos, 
fazendo-se a distinção entre áreas finalísticas e de suporte, tendo em vista 
que as apropriações que afetam custos são atribuídas ao código SIORG 
da Unidade Gestora Executora emitente do correspondente documento 
hábil no SIAFI, ou seja, independentemente da unidade organizacional 
considerada como consumidora dos recursos.

O Portal de Custos do Governo Federal, lançado no site do Tesouro 
Transparente em 21/11/2017, “Desempenha as atividades de apurar os 
custos dos projetos e atividades, de forma a evidenciar os resultados da 
gestão, considerando as informações financeiras da execução orçamentária 
e as informações detalhadas sobre a execução física do MinC,  bem como 
prestar apoio, assistência e orientação na elaboração de relatórios gerenciais 
do Sistema de Informações de Custos – SIC das unidades administrativas e 
entidades subordinadas e elaborar e analisar relatórios oriundos do Sistema 
de Informações de Custos – SIC.” O Portal passa informações gerais sobre o 
perfil de custos. A sua finalidade principal é de prestar informação geral 
à sociedade, não sendo a ferramenta mais adequada para tomada de 
decisão da alta gestão do órgão. Em caso da alta administração necessitar 
de informações mais detalhadas sobre a situação de custos na Ancine, 
é necessário recorrer ao SIC, sistema que se encontra dentro do Tesouro 
Gerencial - TG.

Na Agência Nacional do Cinema – Ancine, alternativamente existe o 
controle pela execução das ações orçamentárias por meio do Plano Interno, 
como forma apuração dos dados extraídos do SIAFI e SIOPE, além de dados 
obtidos do Tesouro Gerencial.
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Alocação de recursos  
e áreas especiais da gestão
8. Sustentabilidade Ambiental 

Comissão Ambiental

A Ancine cumpre todos os requisitos de sustentabilidade exigidos dos 
órgãos da Administração Pública. Foi a primeira Agência Reguladora a 
implantar o Plano de Logística Sustentável e possui o Selo A3P, do Ministério 
do Meio Ambiente, desde 2010.

A Ancine foi a primeira Agência Reguladora a publicar seu PLS, agosto 
de 2013. O PLS encontra-se disponível no seguinte endereço:  
http://www.ancine.gov.br/ancine/outros-documentos/plano-de-logistica-
sustentavel.

Ademais conforme preconiza a IN 10/2012, o referido documento foi 
encaminhado eletronicamente à Secretaria Executiva da CISAP.

  

A Ancine é detentora do Selo Verde, concedido pelo Programa Agenda 
Ambiental na Administração Pública – A3P, uma iniciativa do Ministério do 
Meio ambiente – MMA, em reconhecimento à implementação da Agenda 
Ambiental e à adesão formal ao Programa A3P. 

EM 2018, a Ancine obteve a  nova certificação anual concedida a título 
de reconhecimento pelo MMA. 

A Ancine tem sido pioneira, dentre as Agências reguladoras, na  
implementação de agendas que visam à sustentabilidade 
na Administração Pública.  Diversas ações foram realizadas 
e outras estão sendo desenvolvidas com a finalidade de 
atingirmos os 5Rs da política do Ministério do Meio Ambiente:  
Reduzir-Repensar-Reaproveitar-Reciclar-Recusar.
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Revisão	do	Plano	de	Logística	Sustentável

Em setembro de 2018 a Comissão Ambiental deu início à revisão do Plano 
de Logística Sustentável, com previsão de implementar em 2019 as ações 
pactuadas. A principal ação será a eliminação gradual de copos descartáveis 
utilizados na Agência.

Principais	aspectos	da	Gestão	Ambiental	e	adoção	de	critérios:

Consumo de água

Fonte: Ancine

No ano de 2018 pudemos colher os frutos dos investimentos em 
infraestrutura e sustentabilidade realizados no edifício do escritório central, 
realizados entre 2016 e finalizados em 2017 através da economia de 
6.480 m³ de água, representando uma economia de 11,7% em relação ao  
ano anterior.

As ações de reaproveitamento de água condensada dos aparelhos de ar 
condicionado e a impermeabilização de caixa d’agua e cisterna, foram mais 
do que suficientes para compensar o incremento oriundo do consumo de 
água potável de bebedouros com galões pela troca por bebedouros que 
usam água filtrada diretamente da rede de água do imóvel.

Consumo de Energia elétrica

 

 
Fonte: Ancine

O consumo de energia elétrica teve um leve acréscimo de apenas 3%,   
devido a entrada em funcionamento do novo Data Center da Ancine cujo o 
funcionamento gradativo teve início em abril/18.
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Alocação de recursos  
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8. Sustentabilidade Ambiental 

Locação	de	equipamentos.

Sistema de Purificadores de Água – sistema de abastecimento de água 
potável oferecendo qualidade e conforto à servidores, colaboradores e ao 
público em geral em todas as unidades do Escritório da Ancine.

A implementação desse sistema impactou na redução do contrato de 
Copeiragem que, dentre outros serviços, contemplava o fornecimento de 
galões de água potável e a manutenção de bebedouros.

Fonte: SIAFI

Outsourcing de Impressão - Desde 2013 a Ancine conta com serviços 
terceirizados de impressão, cópias de documentos e digitalização em 
geral, reduzindo os custos com manutenção e gastos com suprimentos. 
Em 2018, a revisão do parque de impressoras contou com a redução de 
aproximadamente 20% dos equipamentos.

Impressoras

Fonte: Ancine

A Ancine dispõe de uma Comissão Ambiental atuante e comprometida em 
atingir as metas almejadas.

. Desde 2009, a Ancine promove a separação dos resíduos recicláveis 
descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de 
catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006.

. A implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI figura como 
uma importante ação ao promover a circulação digital de informações.  
Este processo de desmaterialização representa importante economia de 
custos, papel e outros recursos.

. No ano de 2018, deu-se continuidade ao projeto de reaproveitamento 
de mais de 10 mil folhas de papel na confecção de cerca de 150 blocos 
de anotações e rascunhos distribuídos e utilizados por toda a equipe 
institucional.

. O sistema de coleta e filtragem de água  
a partir dos drenos dos equipamentos de  
refrigeração, desenvolvido e implantado pela  
equipe de manutenção no Escritório Central –  
Unidade Graça Aranha -, resultou no  
reaproveitamento de 1.000 litros de  
água /dia para uso em limpeza e afins.  
 
 
 
 

. Foi concluído o projeto de instalação do sistema LED de iluminação 
iniciado em 2016 no Escritório Central do Rio de Janeiro oferecendo 
menor consumo de energia elétrica, vida útil esperada superior a 
30.000 horas de modo a reduzir a manutenção, prover menor índice de 
aquecimento nos ambientes e aumento da eficiência do ar condicionado 
– intervenções realizadas pela equipe de manutenção da casa, sem 
contratação adicional.
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8. Sustentabilidade Ambiental 

Implantação do Processo Eletrônico

A implantação do processo eletrônico na Ancine se deu em Outubro de 
2015 através da ferramenta SEI (Sistema de Eletrônico de Informações), 
promovendo uma importante ação de sustentabilidade ambiental.

•	 Economia	processual

•	 Celeridade	processual

•	 Aumento	da	transparência

•	 Redução	do	uso	de	papel	e	material	de	escritório

•	 Redução	de	necessidade	de	espaço	físico	a	longo	prazo

No ano de 2018 foram gerados aproximadamente 20 mil processos 
eletrônicos na Ancine.

A partir desse dado, podemos inferir que:

•	 Aproximadamente	4	milhões	de	folhas	deixaram	de	ser	impressas;

•	 Economizou-se	 mais	 de	 500	 metros	 lineares	 de	 espaço	 físico	 para	
armazenamento dos processos

•	 Economizou-se	 aproximadamente	 R$	 130	 mil	 só	 em	 material	 de	
escritório

Novos desafios

. Protocolo Integrado - consolida uma base de dados com informações sobre 
documentos, avulsos ou processos, criados a partir de janeiro de 2015. A 
integração também vale para os documentos que não foram arquivados antes 
dessa data.  Seu principal objetivo é oferecer à sociedade mais um canal para 
consultas, além de serviços como o envio de informes sobre a movimentação 
de documentos, avulsos ou processos, via correio eletrônico (e-mail). 
 
. Barramento - solução que permitirá a tramitação de processos entre os 
órgãos que utilizam o SEI ou outras soluções de processo eletrônico. 

. Peticionamento Eletrônico - permite ao cidadão o envio, diretamente, de 
documentos eletrônicos, visando formar um novo processo ou compor 
processo já existente
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Declaração do Contador com ressalvas sobre a fidedignidade das Demonstrações Contábeis

 
Denominação completa: Agência Nacional do Cinema - Ancine

Código da UG: 203003

 
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, 
do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da 
unidade que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local: Rio de Janeiro

Data: 20/02/2019 

Contador Responsável: Glauber de Oliveira Lima

CRC nº:  RJ – 094965/O-7

Demonstrações 
Contábeis
1. Declaração do Contador

a) Os créditos a receber de Curto e Longo Prazo, principalmente os provenientes da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 
- CONDECINE, das Multas por infração a Legislação Cinematográfica e da inscrição em Divida Ativa da União, não foram plenamente reconhecidos 
até o fechamento do exercício de 2018; 

b) Não houve atualização dos valores de Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo ao longo do exercício;

c) O item do Balanço Patrimonial - Investimentos, Participações Permanente não está avaliado pelo Método da Equivalência Patrimonial, e sim pelo 
valor histórico do custo das transferências efetuadas ao agente financeiro (BNDES); e

d)  Vale destacar que a Ancine vem envidando esforços no sentido de desenvolver ou adotar em parceria com outras Agências sistema informatizado 
para gestão dos créditos a receber visando a correta mensuração e atualização de valores dos referidos créditos.
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MINISTÉRIO	DA	CULTURA 
Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade 

Coordenação de Contabilidade 
Esplanada dos Ministérios – Bloco B – 2º andar Brasília - DF CEP: 70.068.900 

Telefone: (61) 2024-2581

Demonstrações 
Contábeis
1. Declaração do Contador
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-BO
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-BO
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-BO
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-BP
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-BP
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-BP
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-DVP
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-DVP
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-DVP
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis  - BGU-DFC
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-DFC
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-DFC
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Demonstrações 
Contábeis
2. Demonstrações Contábeis - BGU-BF
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Demonstrações 
Contábeis
3. Notas Explicativas

Notas Explicativas às Demonstrações contábeis exigidas pela 
Lei	4.320/64	

 
Balanço Patrimonial 

1. Os créditos a receber de Curto e Longo Prazo, principalmente os 
provenientes da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria 
Cinematográfica - Condecine, das Multas por infração a Legislação 
Cinematográfica e da inscrição em Dívida Ativa da União, não foram 
plenamente reconhecidos até o fechamento do exercício de 2018;

2. O valor registrado em “Empréstimos e Financiamentos Concedidos”, 
Ativo Realizável a Longo Prazo, está registrado pelo custo histórico das 
transferências efetuadas aos agentes financeiros (BNDES e FINEP), linha de 
Financiamento a Empresas do FSA; e 

3. O item Investimentos, participações permanentes avaliadas pelo 
método da equivalência patrimonial, está registrado pelo valor histórico 
do custo da transferência efetuada ao agente financeiro (BNDES e FINEP), 
proveniente da linha de Investimento em Empresas e Projetos. Dessa 
forma, não foi possível fazer a equivalência patrimonial, em função da falta 
de informações necessárias para a mensuração da referida equivalência. 

4. Conforme dados do SIAFI, houve um aumento no Segundo Trimestre 
de 2018 referente aos repasses ao Agente Financeiro (BNDES) relativo 
ao contrato da Ancine com o BNDES, em relação ao montante  
registrado anteriormente.

Balanço Financeiro 

5. A maior parte dos ingressos e dispêndios orçamentários e 
extraorçamentários verificados no Balanço Financeiro se devem aos 
destaques efetuados do FSA para Ancine, os quais geraram movimentação 
financeira expressiva para o pagamento de RP, independentes da execução 
orçamentária, assim a maior parte do valor refere-se a pagamentos de RP 
provenientes de dotações orçamentárias do FSA; 

 
Demonstração das Variações Patrimoniais

6. A maior parte das variações patrimoniais ativas e passivas se devem ao 
fato de toda a execução orçamentária do FSA ser feita pela Ancine, por 
meio de destaques orçamentários. Pode-se destacar, ainda, que a Ancine 
é o agente arrecadador da maior parte das receitas destinadas ao FSA, 
gerando, dessa forma, valores expressivos na arrecadação – Variação ativa 
– e na aplicação dos recursos arrecadados – Variação Passiva;

7. Do valor relativo à “Desincorporação de Ativos”, correu conforme ajuste 
na conta 123210102 – EDIFICIOS, pela baixa realizada no SPIUNET pois o 
imóvel ocupado pela Ancine é locado, pertencente ao INSS. O valor estava 
registrado pois havia anteriormente proposta de aquisição, ocorrendo 
posteriormente o destrato.
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Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 
Balanço Patrimonial 

A Ancine segue os dispositivos da Resolução CFC Nº. 1.136/2008 - que aprovou a NBC T SP 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão e da Resolução CFC 
N.º 1.137/2008 – que aprovou a NBC T SP 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público. 

Para definição da metodologia para estimar a vida útil econômica dos ativos a Ancine seguiu os critérios estabelecidos no Manual SIAFI, Macrofunção 020330 
– Reavaliação, Redução a valor recuperável, Depreciação, Amortização, e Exaustão na Adm. Direta da União, Autarquia e Fundação, com os prazos de vida útil 
e valor residual para cada conta contábil, tendo adotado como metodologia para o cálculo da Depreciação e Amortização o das quotas constantes.

As taxas utilizadas para os cálculos de Depreciação e Amortização, conforme Manual SIAFI - Macrofunção 020330, foram obtidas dividindo-se o valor do 
bem pelo prazo de vida útil especificado na tabela do Manual, observando-se o valor residual de cada bem. A metodologia da Depreciação foi utilizada 
para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e 
do diferido. 

Em 2018 foi registrado na conta contábil de despesa com depreciação - 3.3.3.1.1.01.00 - o total de R$ 2.059.183,48 e na conta de despesa com amortização 
3.3.3.2.1.02.00 - R$ 3.055.614,53.

Demonstrações 
Contábeis
4. Outras Informações Contábeis
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Demonstrações 
Contábeis
4. Outras Informações Contábeis

Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento 
do governo federal

QUADRO	I	-	Concessão	de	suprimento	de	fundos

Fonte: Elaboração Ancine

QUADRO	II	-	Utilização	de	suprimento	de	fundos

Nota: Dos saques realizados, foram devolvidos R$ 405,33 não aplicados.

Fonte: SIAFI/SEI

QUADRO	III	 -	Classificação	dos	gastos	com	suprimento	de	 fundos	no	
exercício de referência

Fonte: SIAFI/SEI
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Demonstrações 
Contábeis
4. Outras Informações Contábeis

Análise crítica

O suprimento de fundos é utilizado como medida excepcional de realização de despesas pela Ancine, sempre que se mostra mais eficaz e economicamente 
vantajosa sua utilização. Dessa forma, a Ancine busca utilizá-lo de forma criteriosa, efetuando, por meio de rotinas e processos estruturados, mecanismos 
de verificação rotineira, como os efetuados pelas da Gerência de Administração e Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças, objetivando a plena 
aplicação da legislação vigente sobre o assunto, com acompanhamento anual pela Auditoria Interna.

No que diz respeito às normas internas sobre a utilização do Suprimento de Fundos, vale destacar a Resolução da Diretoria Colegiada Ancine nº 13, de 05 de 
agosto de 2008, a qual estabelece normas que regulamentam a utilização de Suprimento de Fundos na modalidade de Cartão de Pagamento do Governo 
Federal (CPGF), na Ancine e contém os formulários de controle: 

Anexo I - Formulário de Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos; 

Anexo II - Formulário de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos; e 

Anexo III - Requisição de Materiais e Pequenos Serviços por Suprimento de Fundos.

Há ainda a Portaria Nº 59 Minc de 22 de setembro de 2008, que dispõe sobre a utilização do Cartão de pagamento do Governo Federal no âmbito do 
Ministério da Cultura e entidades vinculadas.
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9. Tratamento de determinações e recomendações do TCU - 2018

Informa-se que o TCU, no exercício de 2018, emitiu 2 (dois) Acórdãos citando a Ancine, conforme quadro a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ancine

Outras informações 
relevantes
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9. Tratamento de determinações e recomendações do TCU - 2018

O acompanhamento das deliberações do TCU é realizado, na Ancine, pela Auditoria Interna, por intermédio de suas 2 (duas) Coordenações: Coordenação de 
Auditoria Interna de Gestão Administrativa – AUD/CAA e Coordenação de Auditoria Interna de Gestão Finalística – AUD/CAF. 

A Ancine não dispõe de sistema informatizado para o acompanhamento das recomendações feitas pelo Tribunal de Contas da União. O controle é realizado 
através de planilhas do Microsoft Excel e documentos do Microsoft Word.

Informamos que não foram identificadas determinações e/ou recomendações feitas em Acórdãos do TCU decorrentes do julgamento de contas anuais de 
exercícios anteriores pendentes de atendimento.

Em relação as determinações do TCU que remetem a obrigação de comunicar sobre o andamento das providências para o relatório de gestão anual, 
informamos que, por intermédio do Acórdão nº 1970/2017-Plenário (item nº 9.1 e subitens), foi determinado que a Ancine incluísse, em definitivo, nos 
Relatórios Anuais de Gestão informações sobre: (9.1.1) o número absoluto e percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Cadin, 
sob sua responsabilidade, no último exercício; (9.1.2) o  número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que, em virtude dos prazos 
legais, sofram maiores riscos de prescrição, no último exercício, bem como as providências adotadas para reduzir esse risco; (9.1.3) a quantidade de multas 
canceladas ou suspensas em instâncias administrativas, os valores associados a estas multas e os percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao 
total de multas aplicadas anualmente, no último exercício; (9.1.4) os percentuais de recolhimento de multas (em valores e em número de multas recolhidas), 
no último exercício; e (9.1.5) as medidas adotadas e resultados alcançados relativamente às questões descritas nos subitens 9.1.1 a 9.1.4 do referido Acórdão.

Destacamos que a Agência passou a inserir as referidas informações nos Relatórios de Gestão a partir do exercício de 2017, conforme solicitação do Tribunal 
de Contas da União.

Outras informações 
relevantes
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9. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

No exercício de 2018, a Controladoria-Geral da União (CGU), examinou os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 31/12/2017, especialmente aqueles 
listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. Foram expedidas 15 (quinze) recomendações, as quais foram registradas no Sistema Monitor, 
ferramenta desenvolvida pela CGU que permite o acompanhamento online das recomendações realizadas no âmbito do controle interno do Poder Executivo 
Federal.

Encontram-se em fase de monitoramento pelo órgão de controle interno, 11 (onze) recomendações cadastradas de exercícios anteriores, totalizando, assim, 
26 (vinte e seis) recomendações monitoradas, conforme se verifica a seguir:

QUADRO	I	-	Recomendações	cadastradas	no	Sistema	Monitor

Outras informações 
relevantes
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Outras informações 
relevantes

QUADRO	I	-	Recomendações	cadastradas	no	Sistema	Monitor	(cont.)

9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
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Outras informações 
relevantes

QUADRO	I	-	Recomendações	cadastradas	no	Sistema	Monitor	(cont.)

9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
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Outras informações 
relevantes

QUADRO	I	-	Recomendações	cadastradas	no	Sistema	Monitor	(cont.)

9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)

Fonte: Sistema Monitor da CGU


