
A	multiplicidade	de	olhares	no	cenário	audiovisual:	dados	e	
políticas	de	regionalização

Myriam	Assis
MATAPI	– Mercado	Audiovisual	do	Norte
Novembro/2018



0,46%	PIB
Maior que	indústria farmacêutica,	
papel e	celulose,	eletrodomésticos

24,6	BI	de	Valor	Adicionado

(Fundação Dom	Cabral	/	ANCINE)	

Desenvolvimento	econômico

98	mil	empregos
formais
(RAIS	/	Ministério do	Trablho)	



R$	1	de	recursos	
públicos

R$	2,09	de	receita	
de	bilheteria	

direta

R$	3,07	contanto	
efeitos	indiretos

Fonte:	Zubelli (2017)



Mercado	Brasileiro	de	Audiovisual



Cinema	– Parque	Exibidor

Dados	Gerais	do	Mercado	Brasileiro	–
2016	– SAM/ANCINE
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Dez	países	com	maior	público	em	salas	de	exibição	(2017)	
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Cinema	- Público	

203%	

2009-2017:	SADIS	(ANCINE)
2008:	Filme	B
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160104	títulos	
1995-1999
Lei	Rouanet	e	Lei	do	Audiovisual

Evolução	do	número	de	lançamentos	brasileiros	em	salas	de	cinema	
(1995	–2017)

356	títulos
2000-2007
Criação	da	ANCINE

1098	títulos
2008	– 2017
FSA	e	Lei	da	TV	Paga



Porcentagem	de	horas	de	programação	por	tipo	de	obra	em	canais	CABEQ,	
CABEQ	SB,	CABEQ	INFANTIL,	CEQ3h30,	CEQ3h30	INFANTIL	-2017

Publicidade
13%

Outros
4%

Brasileiro
21%

Estrangeiro
62%

Brasileiro	
Independente

Brasileiro	Não	
Independente

Foram veiculados 4.872 títulos brasileiros,
sendo 3.934 obras brasileiras
independentes, em 92 canais monitorados.

Dos 21,3% de horas de programação brasileira
veiculada em 2017, 13,8% foram de
conteúdo brasileiro independente.

Episódios	de	obras	seriadas	não	foram	
contabilizados	como	títulos	distintos.	
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70% dos filmes
brasileiros lançados em
salas de exibição entre
2011 e 2016 estiveram
em algum serviço de
VOD entre 2013e 2018.

Do total de 701 filmes
lançados no período,
490 foram ofertados
em serviços de VOD.

Longa-metragem	brasileiro	no	Vídeo	por	Demanda



Produtoras

ANCINE
Fonte:	CRE-SRE/ANCINE	– base	de	dados	de	10/10/2018.
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8296
produtoras	registradas
e	regulares

Lei	12.485



8296 produtoras

Produtoras

Fonte:	CRE-SRE/ANCINE	–base	de	dados	de	25	julho	de	2018.
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(ANCINE	– SRE	julho/2017)

10%	CONNE
2.393 CPBs

Sudeste
80%

Sul
10%

Centro-Oeste	
3%

Nordeste	
6%

Norte	
1%

CPB	- obras	registradas
23.866 obras	registradas	2006/2016	



(ANCINE	– SRE	agosto/2018)

Produção	de	Conteúdo
Emissão de	CPB	e	CRT	em 2017

Conteúdo; 972; 
34%

Conteúdo	/	
Publicidade;	157;	

6%

Publicidade;	1684;	
60%

40%	=	1.129
Produtoras de	Conteúdo



Curta
43%

Média
23%

Longa
15%

Obras	seriadas
19%

2453 CPBs
emitidos	em	2017

Fonte:	SRE/ANCINE

Produção	de	Conteúdo
Formato	das	obras



Animaçã
o…

Documentário
35%

Ficção
25%

Reality	show
1%

Variedades
3%

Videomusical
28%

Produção	de	Conteúdo
Tipologia	das	obras

Fonte:	SRE/ANCINE

2453 CPBs
emitidos	em	2017



Fundo	Setorial	do	Audiovisual - FSA



O total dos recursos da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional - CONDECINE será destinado ao Fundo Nacional da
Cultura – FNC, o qual será alocado em categoria de programação específica,
denominada Fundo Setorial do Audiovisual, e utilizado no financiamento de
programas e projetos voltados para o desenvolvimentodas atividades audiovisuais.

Lei	11.437/06	– FSA



I - o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro - PRODECINE,
destinado ao fomento de projetos de produção independente, distribuição,
comercialização e exibição por empresas brasileiras;

II - o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro - PRODAV,
destinado ao fomento de projetos de produção, programação, distribuição,
comercialização e exibição de obras audiovisuais brasileiras de produção
independente;

III - o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Cinema e do
Audiovisual - PRÓ-INFRA, destinado ao fomento de projetos de infra-estrutura
técnica para a atividade cinematográfica e audiovisual e de desenvolvimento,
ampliação e modernização dos serviços e bens de capital de empresas brasileiras e
profissionais autônomos que atendam às necessidades tecnológicas das produções
audiovisuais brasileiras.

Lei	11.437/06	– FSA



LEI	12.485/11	– cotas	regionais

• no mínimo, 30% (trinta por cento) deverão ser destinadas a produtoras brasileiras

estabelecidas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos critérios e condições

estabelecidos pela Agência Nacional do Cinema - Ancine, que deverão incluir, entre outros, o

local da produção da obra audiovisual, a residência de artistas e técnicos envolvidos na

produção e a contratação, na região, de serviços técnicos a ela vinculados;

• no mínimo, 10% (dez por cento) deverão ser destinadas ao fomento da produção de conteúdo

audiovisual independente veiculado primeiramente nos canais comunitários, universitários e

de programadoras brasileiras independentes de que trata a lei que dispõe sobre a

comunicação audiovisualde acesso condicionado.



Produção	-
Cinema
59%

Produção	-
TV
30%

Desenvolvimento
7%

Distribuição
4%

FSA	– Diagnóstico	2017
Distribuição	dos	recursos	disponibilizados	por	objeto	financiável	– 2008	a	2017

100% dos recursos de
Distribuição são
destinados a projetos
para salas de exibição



NO/NE/CO
32%

SUL/ES/MG
15%

Ampla	
Concorrência

53%

FSA	– Diagnóstico	2017
Distribuição	da	oferta	de	recursos	- Cotas	Regionais	– 2012	a	2017
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Evolução	da	distribuição	regional	dos	recursos	
Projetos	Selecionados



R$537.407,00	

R$9.687.094,00	

R$41.703.359,34	

R$30.459.928,23	
R$31.020.770,91	

2012 2013 2014 2015 2016

Evolução	da	distribuição	dos	recursos	para	a	região	Norte	



FSA	- Selecionados

CONNE	 Norte

Projetos Milhões Projetos Milhões

Laboratório	e	Núcleos 110 57 10 5,4

Desenvolvimento 216 24 33 4	

Cinema 270 265 29 30	

TV 448 422 72 50

Arranjos	Regionais 436 175 77 20

1480 943 221 109,4

1480 projetos CONNE

$	943	MIL



Classificação	de	nível	das	produtoras	selecionadas	–
PRODUÇÃO TV

1 2 3 4 5

60% 21% 7% 10% 2%

Classificação	de	nível	das	produtoras	selecionadas	–
PRODUÇÃO CINEMA

1 2 3 4 5

27% 25% 19% 24% 5%

Classificação	de	nível	das	produtoras	selecionadas	–
DESENVOLVIMENTO

1 2 3 4 5 Sem
informação

69% 15% 6% 8% 1% 1%

§ 81%	Iniciantes

§ 52%	Iniciantes

§ 84%	Iniciantes

Classificação	de	Nível	das	Produtoras



Oportunidades	- CONNE



$	70	mi

50%	
CONNE

§ Edital	em	parceria	com	a	EBC,	ABCCOM,	ABTU	e	
ABEPEC	para	exibição	em	mais	de 200	canais	
comunitários,	universitários	e	educativos	e	culturais.

§ Inscrições	encerradas.

§ Concurso público, de projetos de produção
independente de obras audiovisuais brasileiras, com
destinação inicial ao campo público de televisão
(segmentos comunitário, universitário, legislativo
e emissoras que exploram o serviço de radiodifusão
pública e televisão educativa).

§ 1/3 de limite porUF

TV	Pública



$	133,6	mi
Investimento	FSA

Inscrições	abertas

§ Aporte	FSA	em	contrapartida	ao	investimento	local
até	cinco	vezes,	no	limite	de	$	15	milhões,	podendo	
chegar	a	6	vezes,	para	não	capitais.

§ Qualquer	município	pode	participar
§ Aporte	conjunto	de,	no	mínimo,	R$	1	milhão
§ Histórico	de	produção	local,	arranjos	produtivos	

ou	diagnóstico	de	demanda	que	demonstre	o	
potencial	de	indução	ao	setor	audiovisual	na	
região

§ Contrapartida	local considera	todas	as	categorias	do	
setor	audiovisual	para	complementação	pelo	FSA

Arranjos	Regionais



§ Fluxo	Contínuo	Produção	para	Cinema	2018 - Modalidade	C

A Modalidade C é destinada a projetos que tenham como proponente:
Produtora brasileira independente sediada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (CONNE); e na região Sul e
estados de Minas Gerais e Espírito Santo (FAMES);
Distribuidora brasileira independente sediada em qualquer região do país, desde que o projeto inscrito seja de
produtora sediada nas regiões acima.

Para a Modalidade C foram destinados R$ 50 milhões. Foram habilitados 26 projetos, de 23 produtoras e 11
distribuidoras, no valor total de R$ 27.394.924,00. Destes, 16 projetos são do CONNE e 10 projetos do FAMES.

A habilitação é preliminar. Enquanto houver saldo de recursos, novas habilitações serão divulgadas, à medida que
mais projetos foram analisados ou retornarem do Comitê de Investimento de Cinema, quando for o caso.

Sinalizando a diversidade dos resultados, foram habilitados projetos de nove produtoras Nível 1, seis produtoras
Nível 2, seis produtoras Nível 3, quatro produtoras Nível 4 e uma produtora Nível 5.

Demais	editais



Desenvolvimento	

Games

Restauração	e	Digitalização	de	obras.

Demais	editais



Demais	editais

PRODAV	- Programa	de	Apoio	ao	Desenvolvimento	do	Audiovisual	Brasileiro

• Produção de obras audiovisuais destinadas aomercado da televisão (Linha B)
Seleção, em regime de fluxo contínuo, de projetos de produção independente de obras audiovisuais
brasileiras, destinadas ao mercado de televisão, no formato de obra seriada de ficção, documentário e
animação e de telefilmes documentários, visando à contratação de operações financeiras, exclusivamente na
forma de investimento.

• Produção de conteúdos em projetos de programação
Seleção, em regime de fluxo contínuo, de projetos de produção de conteúdos brasileiros independentes e
projetos pré-selecionados para as grades de programação dos canais de televisão aberta e por assinatura,
visando à contratação de operações financeiras, exclusivamente na forma de investimento na modalidade
participação em projetos.

Núcleos Criativos
Seleção, em regime de concurso público, de propostas de Núcleos Criativos para o desenvolvimento de
Carteira de Projetos de obras audiovisuais seriadas e não seriadas, e de formatos de obra audiovisual,
brasileiros de produção independente, destinados aos segmentos de televisão aberta e por assinatura, salas de
exibição e vídeo por demanda, visando à contrataçãode operações financeiras.



• Laboratórios de Desenvolvimento
Seleção, em regime de concurso público, de propostas de Desenvolvimento de Projetos de obras audiovisuais
seriadas e não seriadas, e de formatos de obra audiovisual, brasileiros de produção independente, destinados aos
segmentos de televisão aberta e por assinatura, salas de exibição e vídeo por demanda, visando à contratação de
operações financeiras.

•Desenvolvimento de Projetos
Seleção, em regime de concurso público, de propostas de Desenvolvimento de Projetos de obras audiovisuais
seriadas e não seriadas, e de formatos de obra audiovisual, brasileiros de produção independente, destinados aos
segmentos de televisão aberta e por assinatura, salas de exibição e vídeo por demanda, por empresas produtoras
e desenvolvedoras de projetos, visando à contrataçãode operações financeiras

•Suporte Financeiro Automático
Sistema de financiamento público no qual as ações financiadas são selecionadas pelo beneficiário indireto, em
face de seu desempenho e práticas comerciais anteriores, para destinação, via investimento, na produção de obras
audiovisuais brasileiras de produção independente.

Demais	editais



•Incentivo	à	Qualidade	do	Cinema	Brasileiro
A linha destinada ao Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro contempla, por meio da Chamada Pública PRODAV
07/2014, produtoras brasileiras de 10 obras cinematográficas lançadas em 2012, selecionadas com base em seu
desempenho em festivais nacionais e internacionais. Podem concorrer à premiação os produtores que receberam
prêmios concedidos por júri oficial nas categorias de melhor filme e melhor direção, ou participaram com obras
cinematográficas na principal mostra competitiva dos festivais.
Serão investidos R$ 5 milhões, por meio de fomento direto, que devem ser divididos de forma igualitária entre as
empresas contempladas. Os recursos, oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual, deverão ser destinados, na
modalidade participação em projeto – via contrato de investimento, à produção de obras audiovisuais brasileiras
independentes de ficção, animação ou documentário.
A linha de investimento, criada em 2014, é similar ao Programa de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro da
ANCINE, instituído em 2006 pela Instrução Normativa nº 56.

Demais	editais



PRODECINE - Programa deApoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro

•Produção de obras cinematográficas de longa-metragem (Linha A)
Seleção, em regime de concurso público, de projetos de produção independente de obras cinematográficas
brasileiras de longa-metragem de ficção, documentário ou de animação, com destinação e exibição inicial no
mercado de salas de exibição, visando à contratação de operações financeiras, exclusivamente na forma de
investimento.

•Produção de obras cinematográficas de longa-metragem, via distribuidora (Linha C)
Seleção, em regime de fluxo contínuo, de propostas de obras cinematográficas brasileiras de produção
independente de longa-metragem de ficção, documentário ou de animação, apresentando por meios de
distribuidoras brasileiras independentes, visando à contratação de operações financeiras, exclusivamente na
forma de investimento.

•Comercialização de obras cinematográficas de longa-metragem (Linha D)
Seleção, em regime de fluxo contínuo, de projetos de comercialização de obras cinematográficas brasileiras de
produção independente de longa-metragem de ficção, documentário ou de animação, para exploração em
todos os segmentos de mercado, com destinação inicial ao mercado de salas de exibição, visando à contratação
de operações financeiras, exclusivamente na forma de investimento.

Demais	editais



•Complementação à produção de obras cinematográficas de longa-metragem
Seleção, em regime de fluxo contínuo, de projetos de produção independente de obras cinematográficas brasileiras de
longa-metragem de ficção, documentário ou de animação, na modalidade de complementação de recursos, visando à
contrataçãode operações financeiras, exclusivamente na forma de investimento.

•Projetos de produção de longa-metragens com propostas de linguagem inovadora e relevância artística
Seleção, em regime de concurso público, de projetos de produção independente de obras cinematográficas brasileiras
de longa-metragem de ficção, documentário ou de animação, visando à contratação de operações financeiras,
exclusivamente na forma de investimento, destinada prioritariamente a projetos com propostas de linguagem
inovadora e relevância artística, com potencial de participação e premiação em festivais, que apontem para a
experimentação e a pesquisa de linguagem, que sejam capazes de dialogar com seu público-alvo e de realizar seu
potencial comercial na fatia de mercado específica que almejam

•Coprodução com países da América Latina
Seleção, em regime de fluxo contínuo, de projetos de produção independente de obras cinematográficas brasileiras de
longa-metragem com destinação e exibição inicial prioritariamente no mercado de salas de exibição, nos gêneros de
ficção, documentário ou de animação, em regime de coprodução com países da América Latina, visando à contratação
de operações financeiras, exclusivamente, na forma de investimento.

Demais	editais




