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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como tema as políticas públicas para a cultura, especialmente o Fundo 

Setorial do Audiovisual (FSA), cujo principal objetivo é o desenvolvimento do setor 

audiovisual brasileiro. O intuito é avaliar a política pública e o seu impacto no segmento de 

mercado formado pelas produtoras culturais que acessam seus recursos. A pesquisa discorre 

sobre algumas consequências decorrentes de nove anos de aplicação da política e dá voz às 

produtoras culturais, que através de um questionário respondido pela internet, tiveram a 

oportunidade de avaliar o FSA e, por conseguinte, o impacto em suas carreiras. A pesquisa 

demonstra a relevância do Fundo Setorial do Audiovisual como a principal política pública 

atualmente em funcionamento no país na área, mas também aponta as fragilidades que, para 

sua manutenção, devem ser corrigidas. A fim de contextualizar o trabalho, é apresentado um 

histórico das políticas culturais brasileiras, que culminaram na criação do FSA. São também 

abordados temas correlatos, como o funcionamento das leis de incentivo à cultura, a formatação 

de projetos culturais, a delimitação do campo de trabalho do produtor cultural e sua atuação na 

realização de projetos, além de especificidades da realização de projetos audiovisuais. 

 

Palavras-chave: política cultural; fomento à cultura; projetos culturais; setor audiovisual; 

Fundo Setorial do Audiovisual (FSA); ANCINE. 

 

 

 

 

  



  
 

ABSTRACT 

 

This paper has as its theme the public policies for culture, especially the Audiovisual Sector 

Fund (FSA), whose main objective is the development of the Brazilian audiovisual sector. The 

aim is to evaluate the public policy and its impact on the market segment formed by the cultural 

producers who access its resources. The research evaluates some consequences resulting from 

the policy application for nine years and gives voice to cultural producers, which through a 

survey form answered by the Internet, had the opportunity to evaluate the FSA and measure the 

impact on their careers. The research demonstrates the relevance of the Audiovisual Sector 

Fund as the main public policy currently in the country for the development of the sector, but 

also points out weaknesses, which for its maintenance, should be corrected. In order to 

contextualize the work, a history of Brazilian cultural policies is presented, culminating in the 

creation of FSA. Related topics are also addressed, such as the operation of the country 

incentive laws for the culture, the formatting of cultural projects, the delimitation of the cultural 

producer's field of work and their performance to carry out cultural projects, as well as the 

specificities of audiovisual projects. 

 

Keywords: cultural policy; culture promotion; cultural projects; audiovisual sector; 

Audiovisual Sector Fund; ANCINE. 
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INTRODUÇÃO 

Minha graduação em Engenharia Mecânica na UFRJ em 1994 e a pós-graduação (MBA) 

em Marketing em 2000 na ESPM não definiriam o meu caminho profissional. Em 2003 me 

casei com uma atriz e abri com ela uma produtora cultural1. Na ocasião, não tinha noção exata 

do meio onde estava entrando. O primeiro ano da produtora foi concomitante com meu último 

emprego em uma grande empresa. A partir daí, sendo um outsider do campo das artes, com 

experiência corporativa e conhecimento dos processos internos das corporações, de licitações e 

do mundo dos negócios, vi na burocracia da Cultura e nas formas de se obter recursos para 

projetos artísticos um caminho profissional possível e condizente com minha formação e 

experiências anteriores. 

Atualmente, após 16 anos atuando em projetos culturais, construí uma trajetória intensa 

na área: realizei ou participei de mais de 100 projetos, de variadas modalidades artísticas. Peças 

de teatro, espetáculos de dança, festivais de música e de dança, shows, exposições de arte, 

livros, filmes, séries para a TV, gravações de discos, orquestras, bandas de música tradicionais, 

projetos de pesquisa socioculturais e de formação artística, um grande projeto de restauro de 

patrimônio histórico e um programa de residência artística fazem parte da minha caminhada até 

hoje.   

Além dos projetos culturais, seguindo uma vocação brotada na adolescência, há quase 

quinze anos ministro aulas, cursos e palestras sobre elaboração de projetos culturais, leis de 

incentivo à cultura, captação de recursos, execução de projetos e prestação de contas. No 

mesmo período iniciei também uma atuação como consultor para outras empresas e produtoras, 

o que atualmente é a atividade que ocupa a maior parte do meu tempo. 

Como consequência deste caminho pessoal, meu interesse nos assuntos relativos à 

viabilização de projetos culturais é permanente e foi o que motivou a minha entrada no 

Mestrado Profissional, também pensando na carreira acadêmica como um caminho cada vez 

mais possível em minha vida. 

A motivação para a escolha do objeto de pesquisa, dentro do tema “políticas de fomento 

para a Cultura”, veio inicialmente de um fato ocorrido com um programa de fomento a projetos 

culturais da Prefeitura do Rio de Janeiro: o Programa de Fomento Carioca (PREFEITURA DO 

RIO DE JANEIRO, 2016), que através de recursos orçamentários da Prefeitura aportava, 

 
1 Cf. “Zucca Produções”. Página oficial. Disponível em: www.zucca.com.br. Acesso em: 23 out. 2019. 

http://www.zucca.com.br/
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anualmente e de forma direta, recursos em projetos de produtores cariocas escolhidos através 

de editais. Entre 2009 e 2015, durante a gestão do Prefeito Eduardo Paes, a Prefeitura do Rio 

de Janeiro aportou diretamente mais de 400 milhões de reais em projetos culturais 

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2017). 

No entanto, bastou uma única mudança no cenário político para que o programa sofresse 

um revés: nas eleições de 2016, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lançou um 

candidato à sua sucessão: Pedro Paulo. A classe artística, a despeito da boa gestão de Paes na 

área da Cultura durante seus dois mandatos como prefeito, apoiou em massa outro candidato, o 

Marcelo Freixo2. Isto acabou favorecendo a não ida de Pedro Paulo para o 2º turno do pleito e 

a eleição de Marcelo Crivella, político ligado ao setor evangélico da sociedade e pouco alinhado 

às causas artísticas e culturais. Diego Jesus e Karla Gobo (2018, p. 265) apontam que “os cortes 

sofridos no campo cultural em manifestações conflitantes com a moral da bancada evangélica 

representam cerca de 91% dos cortes feitos pela administração Crivella”. 

Finalizo a breve narrativa deste enredo político: não tendo eleito seu sucessor e com a 

classe artística apoiando em massa outro candidato, Eduardo Paes não autorizou, no final de 

seu mandato, o pagamento dos projetos selecionados no último edital do Fomento Carioca, de 

2016, envolvendo 25 milhões de reais que seriam distribuídos entre 204 produtores culturais 

selecionados (cerca de cinco mil propostas haviam submetidas ao Edital). O compromisso ficou 

para ser cumprido pelo prefeito seguinte, Marcelo Crivella. Este, no entanto, depois de seis 

meses de indefinições, anunciou que não iria realizar os pagamentos, alegando que foram 

compromissos assumidos pela gestão anterior e que não teriam como ser arcados por ele3. Além 

disso, encerrou o Programa de Fomento Direto4. 

Ao me deparar com o fim de um mecanismo de fomento a projetos culturais que vinha 

funcionando continuamente há sete anos, em razão de uma decisão política de um governante, 

resolvi investigar outra política pública de apoio a projetos, que aparentemente possuía maior 

estabilidade: o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), um fundo federal de recursos financeiros 

destinado ao setor audiovisual brasileiro independente.  

 
2 Cf. RITTO, Cecília. “Cercado de artistas, Marcelo Freixo, do PSOL, lança candidatura à prefeitura do Rio”. In: 

Veja, 11 jun. 2012.  
3 Cf. ESQUERDA DIÁRIO (Redação). “Depois de Paes, agora Crivella dá calote no edital de fomento à cultura 

do Rio”. In: Esquerda Diário, 16 maio 2017.  
4 Cf. PIMENTEL, Julia. “Dívida de R$ 25 milhões: classe artística do Rio se une para lutar pelo pagamento do 

fomento de mais de 200 produções culturais na cidade em 2016”. In: Portal IG, Blog Heloisa Tolipan, 18 maio 

2017.  
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Até 2017, os dados dos relatórios de gestão da ANCINE5 e as notícias do setor 

apontavam para a existência de uma política pública aparentemente imune às crises políticas, 

institucionais e econômicas do governo brasileiro. Basta lembrar, pela cronologia dos fatos, que 

no período de operação do FSA até 2017, quando este trabalho começou a ser realizado, o Brasil 

havia tido: três presidentes da República, dez Ministros da Cultura, as grandes manifestações 

populares de 2013, o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, escândalos e operações 

policiais envolvendo corrupção, com prisões de políticos e autoridades, troca de presidente e 

diretores na ANCINE e até uma breve extinção do Ministério da Cultura, revogada em seguida 

pelo presidente Michel Temer6. Mesmo com todas estas instabilidades, o FSA aparentava, até 

então, a manter o ritmo de crescimento e distribuição de recursos para projetos audiovisuais. 

Desta forma, decidi investigar neste trabalho, se a hipótese feita no parágrafo anterior – 

a respeito da estabilidade e segurança do FSA como política pública –  se confirmaria e como 

a sua implementação impactava o segmento de mercado formado por empresas de produção 

cultural7, que são os principais agentes do mercado habilitados a receberem recursos do Fundo. 

O caminho que um projeto cultural percorre para se tornar um produto cultural 

disponível para a população envolve, usualmente, três etapas: o desenvolvimento, que inclui a 

criação, conceituação, elaboração de roteiros, formatação, viabilização e captação de recursos; 

a produção, que envolve a pré-produção, gravações, pós-produção, administração e prestação 

de contas; e a terceira etapa, de distribuição, difusão, comercialização, venda, exibição e 

consumo do produto cultural.  

Nesta trajetória, a captação de recursos sempre foi o grande entrave para que a maioria 

das ideias se tornasse realidade. Historicamente, há muito mais produtoras pleiteando recursos 

para a realização de seus empreendimentos do que a disponibilidade dos mesmos. Em todos os 

mecanismos de patrocínio ou financiamento de projetos, o que se observa é uma grande 

distância entre o número de propostas e a quantidade de projetos contemplados. Alguns 

 
5 Cf. ANCINE. “Relatórios de Gestão: 2008-2017”. Brasília: Fundo Setorial do Audiovisual, 2017. 
6 Durante a realização deste trabalho, o Ministério da Cultura voltou a ser extinto pelo Presidente Jair Bolsonaro, 

transformado em Secretaria pelo  Decreto Nº 9.674, de 2 de janeiro de 2019, inicialmente vinculada ao Ministério 

da Cidadania e posteriormente ao Ministério do Turismo. 
7 Segundo definição do SEBRAE, produtoras culturais são empresas que possuem em seus objetos sociais e em 

seus instrumentos de constituição a possibilidade de realizarem atividades de natureza artística e cultural. São 

organizações, em geral, baseadas na realização de projetos, ou seja, um conjunto de ações implementadas como 

consequência de planejamento e elaboração prévios, que obtiveram recursos para a sua viabilização e resultam na 

realização de produtos ou eventos de natureza artística. 
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processos chegam a ter taxas menores que 5% de contemplados em relação às propostas 

encaminhadas8. 

Neste cenário, qual seja, de um mercado com muitas incertezas, resolvemos investigar 

quem são as produtoras culturais que tiveram acesso aos recursos do FSA e como esta política 

impactou seu desenvolvimento, crescimento e produção. Através de um formulário de pesquisa 

na internet, enviamos um questionário para produtoras brasileiras contempladas com recursos 

do FSA entre 2008 e 2017. Com isso, pretendeu-se: confrontar as minhas hipóteses sobre a 

política pública e o funcionamento das empresas neste mercado; colher uma avaliação da 

política cultural até o momento e verificar como os recursos do Fundo impactam em suas 

realidades, considerando aspectos como estrutura, pessoal, capacitação, sustentabilidade, entre 

outros. O intuito era, a partir desses dados, desvendar o FSA como política pública e verificar 

seu impacto no desenvolvimento geral do setor audiovisual brasileiro e, em particular, no 

segmento das produtoras audiovisuais. 

A fim de atingir estes objetivos, estruturei o trabalho em três capítulos: no Capítulo 1, 

faço um breve histórico das políticas públicas para a área da cultura, desde os anos de 1930 até 

os dias de hoje, culminando com a criação do FSA. Neste relato, passo pelo Patrimônio 

Histórico, pelas políticas para o livro e pelo surgimento do rádio, para enfim chegar ao cinema. 

Estes setores representaram iniciativas seminais com relação ao estabelecimento de políticas 

públicas para o desenvolvimento e fomento do setor cultural brasileiro. Para isso, busquei 

referências de diversas autoras e autores que estudaram os diferentes períodos históricos com 

foco na área cultural. Entre eles, destaca-se Lia Calabre (2003; 2005; 2007; 2009; 2010; 2014), 

cujos estudos permeiam diversos momentos da história do país.   

Buscamos realizar uma narrativa que estabelecesse conexões entre os fatos históricos. 

Neste sentido, Sonia Cristina Lino (2007) estabeleceu uma conexão entre o rádio e a atividade 

cinematográfica brasileira nos anos 1930 e 1940, que nos valeu para entrar no campo do 

audiovisual brasileiro dessas duas décadas. Com o auxílio dos textos da autora e de outros, 

como Arthur Autran Franco de Sa Neto, abordamos a introdução às políticas para o audiovisual 

brasileiro durante o governo de Getúlio Vargas, capitaneada por Gustavo Capanema, com a 

criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo – INCE, que nasceu sob o comando de 

Roquette Pinto.  

 
8 Um exemplo desta relação foi o Edital de patrocínios da Caixa 2017: 4.820 propostas inscritas e 252 selecionadas 

(Cf. “Caixa divulga a lista de projetos culturais que serão patrocinados em 2017”. In: Legado Brasil, 26 dez. 

2016).  Outro exemplo é o próprio Programa de Fomento Carioca, que, como mencionado, em 2016 selecionou 

204 projetos contemplados entre cerca de cinco mil propostas inscritas. 
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Com o apoio do estudo de Lia Bahia (2012), passamos pela tentativa do mercado 

audiovisual de criar estúdios cinematográficos inspirados no modelo americano, até chegar à 

criação da EMBRAFILME, representando uma retomada do controle estatal para o 

desenvolvimento do setor. Para este tema, utilizamos principalmente as publicações de André 

Gatti (2008) e Almeida e Morelli-Mendes (2014). 

Paralelamente à carreira da EMBRAFILME, exploramos os primórdios da elaboração 

de uma política nacional para a cultura, lançada durante o Governo Militar do general Ernesto 

Geisel: o Plano Nacional de Cultura (PNC). Este favoreceu a criação de uma Secretaria de 

Cultura dentro do Ministério de Educação e Cultura, que evoluiu para a criação do Ministério 

da Cultura, já no governo de José Sarney, após a redemocratização do país. Para esta narrativa, 

além de Lia Calabre, dialogamos com textos de Ana Carla Fonseca Reis (2002), Cristina Amélia 

Pereira de Carvalho (2009), entre outros. 

A criação do Ministério da Cultura está intimamente ligada ao início da chamada “Era 

dos Incentivos Fiscais”, por atuação direta do ex-presidente José Sarney na área. Exploramos, 

neste aspecto, as Leis de Incentivo à Cultura, bem como a criação da Agência Nacional do 

Cinema (ANCINE) e as Leis do Audiovisual, chegando, enfim, ao Fundo Setorial do 

Audiovisual. Para este trecho, assim como no trabalho em geral, utilizamos fontes oficiais, 

especialmente as legislações envolvidas. 

No Capítulo 2, exploramos detalhadamente o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A 

dificuldade, aqui, foi encontrar referências de outros autores que pudessem dialogar com nosso 

trabalho, uma vez que o assunto ainda foi pouco explorado academicamente. Utilizamos a 

dissertação de mestrado de Carolina Pereira (2016), defendida na Universidade Federal 

Fluminense, para referenciar sobre o processo decisório dos editais do FSA. Outra estratégia 

adotada para tentar tornar a narrativa menos descritiva possível foi analisar os objetivos, metas, 

diretrizes e resultados esperados do FSA e relacioná-los às chamadas públicas para a seleção 

de projetos e aplicação dos recursos do Fundo. Desta forma, tentamos criar uma análise cruzada 

dos objetivos teóricos com suas ações práticas, a fim de avaliar a efetividade de sua aplicação. 

Para estes momentos de avaliação da política pública, nos valemos brevemente de estudos 

específicos sobre este tema de Costa e Castanhar (2003), Rubim (2016) e Silva; Andrade e 

Santos (2017). 

Consideramos importante, também, nos aprofundarmos na adoção das políticas 

afirmativas de democratização dos recursos do FSA. Para isso, avaliamos uma pesquisa 

conduzida pela ANCINE com os filmes brasileiros lançados em 2016, que culminou na adoção 
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de cotas para projetos dirigidos por mulheres e pessoas negras, pardas e indígenas. Para refletir 

sobre estes temas, utilizamos as ideias de Alvarenga, Lahni, Pelegrini e Pereira (2007) e as 

reflexões sobre justiça na distribuição de recursos do filósofo americano John Rawls (1997). 

Ainda no Capítulo 2, em meio às análises sobre o FSA, decidimos incluir, como parte 

pertinente do processo de submissão de projetos às chamadas públicas, uma avaliação sobre a 

atuação do produtor cultural e o trabalho por ele realizado a fim de participar da política pública, 

especialmente da formatação de projetos. Isto se mostrou especialmente útil para compreender, 

no Capítulo 3, algumas das questões colocadas para eles na pesquisa realizada. Para isso, além 

da experiência do autor, que atua como produtor cultural há 16 anos, nos valemos de outros 

especialistas no assunto, como Aída Marques (2007) e outros. 

Um fato inesperado acometeu a realização deste trabalho em seu momento mais crítico: 

em 29 de março de 2019, o Tribunal de Contas da União (TCU) publicou um relatório, no qual 

sugeria a paralisação das atividades de fomento da ANCINE, incluindo o FSA e as Leis de 

Incentivo, em função de um passivo de análise de prestação de contas e de divergências quanto 

aos métodos da Agência para analisá-las. Este fato, de certa forma imprevisto pelo mercado – 

uma vez que o assunto vinha sendo objeto de tratativas entre os dois órgãos desde 2017 – 

ocorreu no meio da realização desta pesquisa com as produtoras audiovisuais. Assim, a 

avaliação de quanto isto interferiu nas respostas dadas por elas passou a fazer parte da nossa 

análise. Inspirado por este acontecimento, investigamos mais a fundo esta e outras fragilidades 

com relação à perenidade do FSA como política pública. Para isso, nos valemos de diálogos 

atuais com jornalistas especialistas no assunto, dentre os quais Samuel Possebon (2019a; 

2019b) e Fernando Lauterjung (2018; 2019a; 2019b), do site Tela Viva, referência na 

divulgação e análise do mercado audiovisual. 

O Capítulo 3 e o Anexo I apresentam a avaliação da pesquisa realizada com as 

produtoras culturais. Após um breve histórico sobre o ofício de produtor cultural no país, 

dedicamo-nos inteiramente às respostas dadas pelos produtores na pesquisa. Novamente, a 

pouca bibliografia disponível sobre o assunto foi uma dificuldade. Em um momento em 

particular, a fim de resolver uma aparente contradição entre algumas das questões, lançamos 

mão das ideias de Gilberto Velho, reunidas no livro Projeto e metamorfose: antropologia das 

sociedades complexas (1994). 

Apresentamos as respostas às questões da pesquisa consolidadas em gráficos, em meio 

às análises das mesmas, procurando sempre relacioná-las ao objetivo maior do FSA: o 

desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro. 
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CAPÍTULO 1 - BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS CULTURAIS E 

MECANISMOS DE FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS NO BRASIL: DO MES 

AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL 

O presente capítulo tem a finalidade de apresentar e debater algumas das principais 

políticas culturais implementadas no Brasil, desde a década de 1930 até o início do século XXI, 

culminando na criação do FSA. O objetivo é desenvolver uma discussão panorâmica a respeito 

do campo da política cultural colocada em prática no país por diversos entes da Administração 

Pública, apresentando, ao longo do tempo, fatos, leis, instituições, políticos e personalidades 

que influenciaram e alteraram a forma de fomentar, regulamentar, produzir, apresentar e 

preservar produtos e eventos artísticos e culturais no Brasil.  

Procuramos estabelecer uma conexão entre os fatos históricos, com o intuito de criar 

uma narrativa da evolução e do desenvolvimento da atuação do Estado no campo da cultura ao 

longo deste período, bem como explicar o funcionamento de alguns mecanismos presentes 

nestas políticas destinados ao fomento do setor.  

Ainda que o foco do trabalho seja o setor audiovisual, passaremos rapidamente por 

algumas outras áreas, como o Patrimônio, o Livro e o Rádio, a fim de exemplificar e demonstrar 

as primeiras políticas públicas para a cultura e como surgiu o interesse do estado por este campo, 

culminando na criação do FSA. Como veremos nos capítulos 2 e 3, o FSA se tornou uma das 

mais importantes políticas públicas do país para a cultura. 

 

PRIMEIROS MOVIMENTOS DE POLÍTICAS PARA A CULTURA: O PATRIMÔNIO 

E O LIVRO 

A década de 1930 representou um período de intensas mudanças na estrutura do Estado 

brasileiro em suas diversas facetas. Abrucio e Loureiro (2018) analisam a transformação do 

Estado, segundo a perspectiva da formação e composição da administração pública, assim como 

a sua burocracia. O mesmo ímpeto transformador pode ser verificado no campo da cultura. 

Segundo os autores,  

até a década de 1930, a estrutura da administração pública no Brasil era mais marcada 

pelo patrimonialismo, pelo baixo volume de políticas públicas – e, consequentemente, 

de direitos de cidadania –, bem como pelo frágil desempenho estatal. Com efeito, a 

primeira iniciativa de reforma do aparato estatal brasileiro, com vistas à construção 

de corpo burocrático profissional e meritocrático, ocorreu a partir de 1930, com o 

início do primeiro governo do então presidente Getúlio Vargas (ABRUCIO e 

LOUREIRO, 2018, p. 41). 
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Em 1935, ocorreu o que Lia Calabre (2009) considera a primeira experiência efetiva de 

gestão pública implementada no país no campo da cultura, que foi a criação do Departamento 

de Cultura e Recreação da Cidade de São Paulo. Tratava-se da “tentativa consciente de arrancar 

a cultura dos grupos privilegiados para transformá-la em fator de humanização” (CANDIDO, 

1977 apud CALABRE, 2009, p. 18). A iniciativa resultou em uma série de ações articuladas 

pelo governo municipal paulista, abrangendo diversas áreas, como teatro, cinema, rádio, 

bibliotecas, documentação histórica, arquivo municipal, bem como a criação do Museu 

Histórico da Cidade de São Paulo e até de uma discoteca pública municipal. 

Em âmbito federal, a partir de 1934, com a nomeação de Gustavo Capanema para o 

Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), houve as primeiras medidas que alguns 

autores consideraram a adoção de políticas institucionalizadas de longo prazo e de ação 

estruturante, especificamente para o setor da cultura, conforme observa Angélica Ricci 

Camargo: 

[...] em 1934 a Cultura apareceu pela primeira vez em um texto constitucional no 

Brasil, dividindo o capítulo com a educação, e inserida entre as competências da 

União, Estados e municípios, aos quais cabiam favorecer o seu desenvolvimento, 

proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país, e prestar 

assistência ao trabalhador intelectual (CAMARGO, 2011, p. 3). 

 

Apresentaremos a seguir um rápido panorama das ações implementadas como políticas 

para a Cultura ou, pelo menos, uma organização dos assuntos relacionados ao campo das Artes, 

por parte do Estado, entre os anos 1930 e 1940. Estas ações se localizaram principalmente nas 

áreas do Patrimônio e do Livro, que são fundamentais para a compreensão deste momento 

histórico e de início das políticas culturais do país. A área do Rádio será abordada brevemente, 

como precedente à introdução das políticas públicas para o setor audiovisual brasileiro, que é o 

real intuito deste trabalho. 

Em 13 de janeiro de 1937, Gustavo Capanema publicava a Lei no 378, a fim de dar nova 

organização ao Ministério da Educação e Saúde Pública, que passou a se chamar simplesmente 

Ministério da Educação e Saúde (MES). No Artigo 46, a Lei cria o Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), com a finalidade de “promover, em todo o país e de 

modo permanente, o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o conhecimento do 

patrimônio histórico e artístico nacional” (BRASIL, 1937a). O SPHAN foi regulamentado pelo 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro do mesmo ano, que estabeleceu diretrizes para seu 

funcionamento, bem como definições sobre o que deveria ser considerado como patrimônio 
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histórico e artístico nacional e características e efeitos dos tombamentos. O decreto mencionava 

que: 

aquele patrimônio do conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 

conservação seja de interesse público quer por se acharem vinculados a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 

etnológico, bibliográfico ou artístico…os monumentos naturais, bem como sítios e 

paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido 

dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana (BRASIL, 1937b). 

 

Mostrando expressivo empenho, em 1938, o SPHAN realizou o tombamento de 234 

bens, em dez Estados, dentre eles os conjuntos arquitetônicos e urbanísticos das cidades 

mineiras de Ouro Preto, Diamantina, Mariana, São João Del Rei, Serro e Tiradentes. Nos anos 

seguintes, como parte das ações propostas desde sua constituição, outros textos legislativos 

foram sendo acrescentados, ressaltando aspectos valiosos para o tombamento, a preservação e 

a conservação dos monumentos históricos e artísticos das cidades (IPHAN. “1937 a 1970: o 

desafio dos primeiros tombamentos”. In: Portal IPHAN, 05 maio 2016). 

O SPHAN, hoje IPHAN, teve como mentor intelectual o modernista Mário de Andrade, 

então diretor de Departamento de Cultura do Município de São Paulo, a quem Capanema 

encomendou o anteprojeto para a sua criação. A direção do órgão ficou a cargo de outro 

modernista, o escritor mineiro Rodrigo Melo Franco Andrade, já que Mário de Andrade, que 

era contrário ao Estado Novo de Getúlio Vargas, havia se demitido do cargo em São Paulo. 

Segundo alguns autores, isto deixou incompleto o projeto do SPHAN, especialmente por não 

contemplar as culturas populares, assunto de grande interesse do intelectual paulistano. 

Segundo Antonio Albino Rubin, 

[...] a opção elitista, com forte viés classista; a não interação com as comunidades e 

públicos interessados nos sítios patrimoniais preservados e mesmo o imobilismo, 

advindo desta estabilidade, impediram o SPHAN de acompanhar os 

desenvolvimentos contemporâneos na área de patrimônio e o colocaram como alvo 

de severas críticas (RUBIN, 2007, p. 104). 

 

Dalton Sala, por sua vez, já havia alertado para a possibilidade de uso da Cultura para 

fins político-ideológicos pelo Governo de Getúlio Vargas: 

O decreto-lei no 25 não é fiel ao anteprojeto de Mário. Não escapou aos teóricos e 

articuladores do Estado Novo o perigo representado pela iniciativa paulista em seu 

sentido de democratização da cultura, principalmente uma Cultura imaterial 

representativa de etnias que tinham no Brasil o seu lugar geográfico e que 

atrapalhavam das mais diversas formas seu projeto nacionalista. [...] Como também 

não escapou a esses mesmos teóricos, conhecedores que eram das técnicas fascistas 

de propaganda, a função do bem cultural material no duplo sentido de cooptar elites 

dominantes proprietárias ou de passado ligado a esses bens e de utilizar a função 

teatral da monumentalidade arquitetônica transformada em símbolo da pátria (SALA, 

1990, p. 25). 
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Além do tombamento e da patrimonialização de bens históricos, o SPHAN editou uma 

revista na qual eram publicados artigos e notas, com o objetivo de “divulgar o conhecimento 

dos valores de Arte e de História que o Brasil possui e contribuir para o seu estudo por meio de 

fontes confiáveis” (TIRAPELI, 2016). A revista publicou artigos e notas de 75 importantes 

intelectuais brasileiros, como os próprios Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco Andrade, 

e também de Lúcio Costa, Gilberto Freyre, Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda, entre 

outros, que escreviam sobre História da Arte, Arquitetura, Documentação, História, Etnografia, 

Acervos, Coleções e Arqueologia (SILVA, 2010). No entanto, assim como nas políticas de 

tombamento do SPHAN, o conteúdo da Revista foi alvo de críticas por ter se restringido à 

intelectualidade erudita brasileira, ficando distante dos objetivos propostos por Mário de 

Andrade no anteprojeto original do SPHAN, de unir as culturas de todas as classes (TIRAPELI, 

2016). De qualquer modo, as iniciativas do Governo Vargas através do SPHAN representaram 

o início do interesse do Estado brasileiro pelo campo da Cultura. 

Paralelamente às ações do Governo na área do patrimônio, outra iniciativa na direção 

da implementação de políticas públicas para a Cultura durante a gestão Capanema à frente do 

MES foi a criação do Instituto Nacional do Livro (INL), através do Decreto-Lei nº 93, de 21 de 

dezembro de 1937. Em seu Artigo 2, o Decreto previa como competências do novo órgão: 

a) organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional, 

revendo-lhes as sucessivas edições; 

b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que sejam de grande interesse para a 

cultura nacional; 

c) promover as medidas necessárias para aumentar, melhorar e baratear a edição de 

livros no país bem como para facilitar a importação de livros estrangeiros 

d) incentivar a organização e auxiliar a manutenção de bibliotecas públicas em todo o 

território nacional (BRASIL, 1937c). 

 

O INL, na realidade, foi criado a partir do Instituto Cairú, que por sua vez havia sido 

criado pela mesma Lei no 378 que criou o SPHAN, com o intuito exclusivamente de organizar 

e publicar a Enciclopédia Brasileira. Naquele momento, para Capanema e para o próprio 

Getúlio Vargas: 

a busca de uma identidade nacional passava pela organização de uma enciclopédia e 

um dicionário da língua brasileira, o que parecia fundamental à própria existência 

cultural do país. Já as bibliotecas, na definição de Capanema, eram necessárias por 

serem "centros de formação da personalidade, de compreensão do mundo, de 

autoeducação, enfim, centros de cultura (CPDOC/FGV, 1997). 
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O projeto da publicação da Enciclopédia, ironicamente, jamais se concretizou, fato que 

não desmerece a atuação do Instituto como fomentador de políticas para a área da Literatura e 

da preservação de bens literários no país, como coloca Mariana Rodrigues Tavares: 

Assim com aponta Carlos Drummond de Andrade, na maior parte das vezes, a 

inexistência de uma documentação organizada foi um grande empecilho para o avanço 

da pesquisa. No entanto em meio a todos os percalços, talvez o mais decepcionante 

seja o fato de que a Enciclopédia Brasileira do Instituto Nacional do Livro jamais teve 

uma edição. No entanto, não há como desconsiderar as edições de outras obras de 

Capistrano de Abreu, dicionários e lexicógrafos da língua portuguesa, aquisição e 

organização de livros para bibliotecas públicas, edição das obras de Epitácio Pessoa, 

para citar alguns exemplos (TAVARES, 2016, p. 108). 

 

O RÁDIO COMO IMPULSIONADOR DE POLÍTICAS PARA O CINEMA 

As regulamentações para os setores do Livro e do Patrimônio, brevemente abordadas 

até aqui, servem para demonstrar um pouco do início da elaboração de políticas públicas 

estruturadas para a Cultura no Brasil. Para chegarmos ao audiovisual, ademais, necessitamos 

abordar brevemente o início da atuação do Rádio como veículo de comunicação no país, pois 

este teria uma ligação direta com as políticas de regulamentação da atividade cinematográfica 

que viriam posteriormente. 

O cinema brasileiro, como atividade artística e comercial, iniciou sua sua produção 

ainda no final do século XIX. “A partir de 1900, surgiram diversos pontos de produção 

cinematográfica, espalhados por estados como: Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, além, 

é claro de São Paulo e do Rio de Janeiro” (SILVA JUNIOR, 2016, p. 2).  A expansão se dá 

calcada na “iniciativa de donos de salas, que se tornam, para usar o vocabulário atual, 

simultaneamente exibidores e produtores” (BERNARDET, 2008, p. 31 apud SILVA JUNIOR, 

2016, p. 2). O autor acrescenta ainda que: 

O período compreendido entre 1907 e 1911, é conhecido como a “Bela Época do 

Cinema brasileiro”, uma alusão à Belle Époque francesa, período compreendido entre 

o final do século XIX e o início da Primeira Grande Guerra, caracterizado pelas 

transformações culturais que a Europa passava. Nesse período, o cinema do Brasil se 

consolida pelo número de produções nacionais e também pela franca expansão de 

casas exibidoras. [...] Entre os filmes mais importantes, lançados nessa época, estão: 

Os Capadócios da Cidade Nova (1908), A Viúva Alegre (1909), A Gueixa (1909) 

e Sonho de Valsa (1910). (SILVA JUNIOR, 2016, p. 2-3) 

 

No entanto, a atividade cinematográfica se desenvolveu de forma independente do 

Estado ou de políticas públicas que a suportassem. Como consequência disto, o cinema 

brasileiro autônomo do início do século XX sucumbiu, a partir de 1912, à concorrência com o 

cinema americano e francês, que estavam em franca expansão, e ao início da 1ª Guerra Mundial 
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em 1914, que gerou um enorme aumento dos custos dos equipamentos e filmes importados da 

Europa (SILVA JUNIOR, 2016).  

Após este primeiro nascimento e morte do cinema brasileiro, surgiu o primeiro interesse 

do Estado pela atividade, de certa forma, influenciado pela popularização do rádio como veículo 

de comunicação e sua capacidade de propagação de informações, programas culturais e 

jornalísticos (LINO, 2007). 

No início da década de 1920 havia acontecido a primeira transmissão de rádio no país, 

na comemoração do centenário da Independência, em 7 de setembro de 1922, com uma fala do 

presidente Epitácio Pessoa. Edgard Roquette Pinto, importante intelectual brasileiro, com 

atuação acadêmica em diversas áreas, entre as quais a Medicina e a Antropologia, tinha 

convencido a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro, que foi a primeira emissora de rádio do Brasil.  

Nos anos que se seguiram, muitas rádios foram criadas em diversas localidades do país. 

No entanto, na década de 1930, segundo Lia Calabre (2003), a situação se altera, pois: 

O setor de radiodifusão era, na década de 1920, um local de incertezas, de 

investimento caro e retorno duvidoso. O desenvolvimento do rádio brasileiro, no 

período anterior à década de 1930, foi freado não só por razões de ordem técnica, mas 

também por uma turbulenta conjuntura política, que entremeava períodos de 

normalidade constitucional com constantes declarações de estado de sítio. Nessa 

conjuntura, o rádio poderia tornar-se um perigoso veículo de comunicação, de 

divulgação dos acontecimentos e de ideias (CALABRE, 2003, p. 163). 

 

A atividade foi enfim regulamentada através dos Decretos 20.047 e 21.111, de 27 de 

maio de 1931 e 01 de março de 1932, respectivamente. Neles, ficam definidas questões como 

concessões, seu caráter educativo, a publicidade e preparava o terreno para de um programa 

estatal obrigatório, o que viria se tornar a Hora do Nacional em 1934, rebatizado em 1935 como 

“A hora do Brasil” (BRASIL, 1931; 1932a). Sonia Cristina Lino estabeleceu uma conexão entre 

o rádio e a atividade cinematográfica brasileira nos anos 1930 e 1940: 

Em meados da década de 30, o rádio se constituía no veículo de comunicação mais 

importante na realização do objetivo de integração nacional desejado pelo Estado, 

também o mais popular, com programas musicais e humorísticos entremeados por 

jornais radiofônicos e depois de 1941 pelas radionovelas. O fruto do casamento entre 

cinema e rádio serão os filmes musicais que garantirão a produção cinematográfica 

aproveitando-se da popularidade de cantores de rádio cujas vozes invisíveis já eram 

familiares do público. Os musicais serão o embrião das chanchadas que marcarão a 

produção cinematográfica a partir de meados da década de 40 (LINO, 2007, p. 173). 
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Inspirados no modelo americano de se fazer cinema, três estúdios cinematográficos 

comerciais começaram a operar no Rio de Janeiro nos anos 19309. O mais célebre deles, a 

Cinédia, lança Carmem Miranda em Alô, Alô Carnaval, em 1936, abrindo as portas para o 

sucesso internacional da artista brasileira na década seguinte, que foi atuar em Hollywood. A 

influência do rádio se mostrava no título do musical carnavalesco, que fazia referência ao 

bordão “Alô”, muito comum entre os radialistas (LINO, 2007). 

 

FIGURA 1 - CARMEM E AURORA MIRANDA EM “ALÔ, ALÔ CARNAVAL” - 1936 

 
Fonte: CAMPELO, Thiago (2014). 

 

No cenário internacional das décadas de 1930 e 1940, logo após a incorporação do som 

às películas, o cinema produziu clássicos como Cleópatra, Drácula (com Bela Lugosi); 

Frankenstein (com Boris Karloff); E o Vento Levou e O maravilhoso mágico de Oz. Na 

Europa, despontavam astros como Humphrey Bogart, que brilharia em Casablanca, de 1943. 

No começo da década de 1940, Orson Welles lança Cidadão Kane com inovações na 

linguagem cinematográfica que o faz ser reconhecido um dos filmes mais importantes de todos 

os tempos (FOGUEL, 2018). Com o crescimento do interesse popular pelo cinema, Arthur 

Autran Franco de Sá Neto afirma que é a partir de 1930 que 

[...] o Estado Brasileiro elabora alguma política para o cinema. Isto porque, como 

afirma Anita Simis, o caráter "integrador centralizador da ideologia nacionalista", 

defendido pelo governo Getúlio Vargas, na sua busca de constituir a identidade 

brasileira única, necessitava dos meios modernos de difusão cultural, criando espaço 

para a discussão sobre cinema. Segundo a mesma autora, “a intervenção do novo 

 
9 Na década de 1930, a produção de filmes comerciais estava praticamente restrita ao Rio de Janeiro, onde foram 

fundados três estúdios. A Cinédia em 1930, a Brasil Vita-Filmes em 1933 e a Sonofilmes em 1937 (LINO, 2007). 
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governo ocorreu no plano da produção, distribuição, importação e exibição. 

Consequentemente, o cinema deixava de ser uma atividade regulada apenas pelas leis 

do mercado. O Estado passou a regular a atividade, atendendo a reivindicações dos 

diversos setores agora organizados em entidades corporativas e projetando-se como o 

arbitro acima dos interesses particularistas (SIMIS, Anita, 1996 apud SÁ NETO, 

2004, p. 66). 

 

Já o Estado Brasileiro via o cinema como uma atividade que valorizava a cultura 

popular, especialmente com papel educativo e de cunho nacionalista, o que ficava claro nas 

palavras do próprio presidente Getúlio Vargas em seus discursos, como nos trechos a seguir:  

Ora, entre os mais úteis fatores da instrução, de que dispõe o Estado moderno, 

inscreve-se o cinema. Elemento de cultura influindo diretamente sobre o raciocínio e 

a imaginação, ele apura as qualidades de observação, aumenta os cabedais científicos 

e divulga o conhecimento das coisas, sem exigir o esforço e as reservas de erudição 

que o livro requer e os mestres, nas suas aulas, reclamam. [...] Ele aproximará, pela 

visão incisiva dos fatos, os diferentes núcleos humanos, dispersos no território vasto 

da República. O caucheiro amazônico, o pescador nordestino, o pastor dos vales do 

Jaguaribe ou do São Francisco, os senhores de engenho pernambucanos, os 

plantadores de cacau da Bahia seguirão de perto a existência dos fazendeiros de São 

Paulo e de Minas Gerais, dos criadores do Rio Grande do Sui, dos industriais dos 

centros urbanos; os sertanejos verão as metrópoles, em que se elabora o nosso 

progresso, e os citadinos, os campos e os planaltos do interior, onde se caldeia a 

nacionalidade do porvir. [...] A propaganda do Brasil não deve cifrar-se, como até 

agora acontece aos setores estrangeiros. Faz-se também mister, para nos unirmos cada 

vez mais, que nos conheçamos cada vez mais, profundamente, a fim de avaliarmos a 

riqueza das nossas possibilidades e estudarmos os meios seguros de aproveitá-las em 

benefício da comunhão. O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas, em que 

as nossas populações praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, acrescendo a 

confiança nos destinos da Pátria. (VARGAS, 1938 apud NETO, 2004, p. 67). 

 

Além disso, foi identificado o potencial de geração de empregos, com a formação de 

uma indústria e de um comércio cinematográficos. Em 1933, Roquette-Pinto, em artigo para a 

Revista Nacional de Educação intitulado “O cinema e a educação popular no Brasil”, afirma 

que  

[...] a organização da indústria cinematográfica apresenta no Brasil elementos muito 

promissores. Segundo os dados publicados no ano passado, os 1.700 cinemas 

espalhados no país representam 217.500 contos de capital. Trabalham no cinema, em 

todo o território nacional, mais de vinte mil pessoas. (ROQUETTE-PINTO, 1932 

apud NETO, 2004, p. 71). 

 

Influenciado pela Unione cinematografica educativa (LUCE), organismo italiano 

apoiado pelo governo fascista no período que antecedia a Segunda Guerra Mundial, o governo 

brasileiro criou o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE), com direção de Roquette-

Pinto (ROSA, 2008). Criado através da Lei no 378 de 1937, sua missão era, conforme o Artigo 

40 desta legislação, “promover e orientar a utilização da cinematografia, especialmente como 
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processo auxiliar do ensino, e ainda como meio de educação popular em geral” (BRASIL, 

1937a).  

Na prática, o INCE atuava desde o ano anterior, quando o cineasta Humberto Mauro 

fora convidado por Roquette-Pinto para produzir filmes para o acervo do Instituto. Segundo 

Fernanda Carvalhal, “quando foi criado, em 1937, já tinham sido produzidos 30 documentários, 

como, por exemplo: Lição prática de taxidermia, Preparação da vacina contra a Raiva, 

Barômetros, Os lusíadas, Um apólogo – Machado de Assis, entre outros” (CARVALHAL, 

2009, p. 3). A autora coloca ainda que:  

O INCE promovia exibições diárias para professores e estudantes em seu auditório, 

das 9 às 11h e das 14h às 18h. Os filmes eram produzidos em 16 mm para as escolas 

e transformados em 35 mm para as salas de cinema. Duravam cerca de 5 a 40 minutos, 

dependendo do assunto. Difundidos pela Distribuidora de Filmes Brasileiros, eram, 

ainda, projetados no circuito comercial antes dos longas-metragens.   

Foram produzidos documentários científicos, preventivo-sanitários, de educação 

física, históricos, de geografia, artes aplicadas, meio rural, atividades econômicas, 

astronomia, agricultura, aviação, botânica, infantis, animação, dança, música 

folclórica, riquezas naturais, etnografia, indústria, medicina, saúde pública, zoologia, 

nutrição, entre outros. Na diversidade de assuntos, nota-se a necessidade de tudo se 

fazer e mostrar. (Ibidem, p. 3). 

 

Ao mesmo tempo, o decreto no 21.240, publicado em 1932, havia regulamentado a 

censura e estipulado uma taxa que destinaria recursos para a educação popular. Estabelecia 

também a primeira reserva de mercado para o filme nacional, com a obrigatoriedade da exibição 

de um curta-metragem nacional educativo antes de cada filme estrangeiro (BRASIL, 1932b). 

Isabella Vidal considera que esta medida foi a “primeira intervenção do Estado, inaugurando, 

enfim, a legislação cinematográfica no Brasil e a institucionalização do setor” (VIDAL, 2017, 

p. 5). Convenientemente, o Decreto servia como um perfeito alicerce para o INCE e os filmes 

de Humberto Mauro. 

Com a instauração do Estado Novo em 1937 e o aumento da repressão e da censura, a 

Cultura de um modo geral viveu dias de autoritarismo e dirigismo, como aponta Marilena Chauí 

(2006), quando diz que o Governo Vargas 

coloca o poder público na qualidade de sujeito cultural e, portanto, de produtor de 

cultura, determinando para a sociedade formas e conteúdos culturais definidos pelo 

grupo dirigente, com a finalidade de reforçar sua própria ideologia, legitimando-a 

através da cultura (CHAUÍ, 2006, p. 67). 

 

Ao mesmo tempo, de 1939 a 1945, o mundo vive a Segunda Guerra Mundial, o maior 

conflito militar da História, envolvendo a maioria dos países do mundo, em torno de 10 milhões 

de soldados e que resultou em mais de 50 milhões de mortos (SOMMERVILLE, 2008, p. 5). 
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Um evento desta magnitude não acontece sem afetar o desenvolvimento de políticas públicas 

em muitos dos países envolvidos. 

Curiosamente, entre a censura de Vargas e a Segunda Guerra Mundial, o período foi 

marcante no que diz respeito ao intercâmbio cultural entre Brasil e Estados Unidos. Artistas 

como Carmem Miranda, Heitor Villa-Lobos e outros faziam exitosas participações na indústria 

cultural norte americana (BENETTI, 2011). O autor ainda indica que Antônio Pedro Tota, em 

sua obra O imperialismo sedutor: a americanização do Brasil na época da Segunda 

Guerra, revela que neste período houve uma ação deliberada para difundir a cultura americana 

nos países latino-americanos, com o intuito de barrar a disseminação de ideias da Alemanha 

nazista. Conforme o autor, 

Os meios de comunicação, pelo menos no período estudado, foram usados 

pedagogicamente para americanizar o Brasil. Houve um projeto de americanização, 

quer dizer, ações deliberadas e planejadas visando a um objetivo. A existência desse 

projeto não exclui o processo de americanização conduzido pelas forças do mercado. 

Ao contrário, há evidências da imbricação dos dois processos. Nossa americanização 

não se deu, obviamente, de forma passiva. Houve uma interação entre a cultura 

americana e a brasileira. O “choque cultural” provocado pela forte presença dos meios 

de comunicação norte americanos não destruiu nossa cultura, mas, por certo, acabou 

produzindo novas formas de manifestação cultural (TOTA, 2000, p. 190 apud 

BENETTI, 2011, p. 12). 

 

Isto teria resultado em uma política conhecida na época como “Política da Boa 

Vizinhança” entre o Brasil e os Estados Unidos. Ícones da cultura americana, como a Coca-

Cola e a revista Seleções foram introduzidas no Brasil neste período. Por outro lado,  

Ary Barroso tornou-se quase tão popular nos Estados Unidos quanto no Brasil. Isso 

ocorreu, principalmente, após a inclusão de “Aquarela do Brasil” no filme Alô, 

amigos, de Walt Disney. Ary pôde comprovar essa popularidade pessoalmente 

quando viajou para Hollywood, no começo de 1944. Em cartas enviadas a familiares, 

contou que, em diferentes bares e nightclubs a que ia, logo o reconheciam e pediam 

que tocasse “Aquarela do Brasil” (TOTA, 2000, p. 103 apud BENETTI, 2011, p. 11). 

  

A ERA DOS ESTÚDIOS CINEMATOGRÁFICOS 

Neste cenário, em 1941 é fundada a Atlântida Cinematográfica, alinhada a um modelo 

de produção de filmes baratos, de fácil assimilação pelo público, dialogando com as rádios e 

inspirada no modelo americano (BAHIA, 2012). Segundo Vieira (1983 apud BAHIA, 2012), 

na impossibilidade de se igualar ao jeito americano de se fazer filmes, a Atlântida e outros 

estúdios da época produziam chanchadas, com paródias que criticavam e ridicularizavam o 

próprio cinema brasileiro com relação às suas limitações:  

a paródia no cinema brasileiro surge como uma forte indicação da relação de poder 

existente na luta pelo mercado cinematográfico, apontando diretamente para a força 
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dominante do filme estrangeiro nesse mercado, notadamente de procedência norte-

americana (VIEIRA,1983, p. 22 apud BAHIA, 2012, p. 34). 

 

Em 1949 surge a Companhia Cinematográfica Vera Cruz que, segundo Lia Bahia, 

possuía uma visão diferente a respeito do cinema nacional em relação aos filmes da Atlântida: 

Em contraposição a esse modelo de cinema popular, a Vera Cruz surgiu, em 1949, 

como sonho de uma burguesia que queria afirmar sua cultura e se tornar a expressão 

cinematográfica brasileira internacional. Por isso, ela se afastou das produções 

populares, buscou se aproximar do estilo clássico de Hollywood e se baseou nos 

moldes italianos de produção e industrialização, importando inclusive mão de obra 

técnica da Itália (BAHIA, 2012, p. 34). 

 

A Vera Cruz produziu 18 longas-metragens até 1954, dois deles premiados no Festival 

de Cinema de Cannes10, quando parou de funcionar por conta de uma crise financeira, fato que 

também acometeu os outros estúdios. Lia Bahia (2012) coloca que a tentativa de construir uma 

indústria cinematográfica e um mercado de cinema no Brasil nos mesmos moldes dos Estados 

Unidos, com grandes estúdios se formando pelo investimento do capital privado, desvinculado 

do Estado, não se concretizou. A autora conclui: 

Entre as razões elencadas para explicar o declínio da industrialização autônoma do 

cinema, devemos levar em conta o estágio primitivo da industrialização no Brasil, o 

surgimento da televisão no país, a consequente migração de produtos e técnicos para 

o novo meio e a má administração de recursos. O movimento de expansão do 

capitalismo se realizou somente em alguns setores, não se estendendo para a totalidade 

da sociedade. O processo de mercantilização cultural esbarrou nos limites do 

desenvolvimento econômico do país (BAHIA, 2012, p. 35). 

 

O CINEMA DE VOLTA AO ESTADO 

No pós-guerra, a partir de 1946, o período desenvolvimentista trouxe transformações 

nas relações sociais, nos meios de comunicação e no consumo da sociedade brasileira. A 

presença do Estado no campo da Cultura era pequena, limitada, em sua maioria, pela criação 

de inúmeros conselhos de Cultura espalhados pelo país, com poucos resultados efetivos para o 

setor (CALABRE, 2009). 

Em 1953, em função de uma agenda da área da Saúde demandada por forças próprias 

do setor, foi criado o Ministério da Saúde. Assim, o Ministério da Educação e Saúde (MES) 

passa a se chamar Ministério da Educação e Cultura (MEC).  

Segundo Calabre (2007), no período pós-guerra até o Golpe Militar de 64, a estrutura 

montada na Era Vargas foi, de certa forma, mantida e continuada, sem grandes avanços no que 

 
10 O reconhecimento internacional da Vera Cruz veio com O cangaceiro (1953), do diretor Lima Barreto, que foi 

premiado no Festival de Cannes como melhor filme de aventura e melhor trilha sonora. Em 1950, o mesmo diretor 

já havia sido premiado no festival pelo curta-metragem Painel e santuário, sobre as pinturas de Aleijadinho (Cf. 

“Tudo sobre Artes/All about Arts”. Blog).  
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diz respeito às inovações de políticas para o setor cultural. Um desenvolvimento maior 

aconteceu no setor privado, que passou a contar com apoios financeiros do Estado, como foram 

o caso do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Arte de São Paulo, a Fundação 

Bienal e o Teatro Brasileiro de Comédia. Estes apoios, no entanto, não eram consistentes a 

ponto de se configurarem como uma política cultural para o setor. 

A partir de 1964 e a instauração da ditadura militar, intensificou-se o pensamento a 

respeito da elaboração de uma política nacional para a cultura, vista a partir de então como 

estratégica para representar os valores da pátria e solidificar a soberania nacional, como aponta 

Lia Calabre: 

Os governos militares passaram a lidar com o campo da cultura assim como o da 

ciência ligando-os ao princípio da segurança nacional. A institucionalização da 

política cultural brasileira, que teve impulso extraordinário no governo Geisel (1974-

1979), com a criação de órgãos públicos de gestão cultural, foi possível pelo incentivo 

e fomento às instituições da cultura e de ciência (CALABRE, 2010, p. 5). 

 

Em 1966 é criado o Instituto Nacional do Cinema (INC), incorporando em suas 

atribuições formular políticas para o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira, 

regular o mercado cinematográfico como um todo, incorporando inclusive o INCE, até então 

vinculado ao MEC (BRASIL, 1966). 

 

EMBRAFILME 

Criada em 12 de dezembro de 1969 pelo Decreto nº 862/69, a Empresa Brasileira de 

Filmes S.A. tinha, inicialmente, o propósito de promover o cinema brasileiro no exterior, como 

colocado em seu o Artigo 2º: 

A Embrafilme tem por objetivo a distribuição de filmes no exterior, sua promoção, 

realização de mostras e apresentações em festivais visando à difusão do filme 

brasileiro em seus aspectos culturais, artísticos e científicos, como órgão de 

cooperação com o INC, podendo exercer atividades comerciais ou industriais 

relacionadas com o objeto principal de sua atividade (BRASIL, 1969). 

 

Segundo Gatti (2008), Durval Gomes, presidente do INC a partir de 1967, era:  

considerado por muitos o principal articulador de bastidores para a criação da 

Embrafilme, contaria com expressivo apoio de Jarbas Passarinho, ministro da 

educação e cultura do governo Emílio Garrastazu Médici. Curiosamente, era nesse 

momento que se delineava, de maneira articulada, uma política cultural para o país, 

fato inédito entre nós (GATTI, 2008, p. 16). 
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Gatti (2008) analisa, ainda, que a criação da EMBRAFILME, apesar de preencher uma 

necessidade percebida pela comunidade cinematográfica brasileira, se deveu mais a um projeto 

do Governo Médici do que da articulação do setor:  

O projeto de implantação foi totalmente desenvolvido e estruturado sem a participação 

– ou a consulta – de vários segmentos da indústria envolvidos, como produtores, 

distribuidores e exibidores. Apesar de que se tratava de uma reivindicação 

relativamente antiga, basta lembrar que, na década de 50, o crítico Alex Vianny, no II 

Congresso do Cinema Brasileiro, inscreveu nos seus anais uma proposta para que o 

Estado brasileiro criasse uma empresa nos moldes da Unifrance12. Causou estranheza 

à “classe” cinematográfica a maneira como a empresa foi implantada, com a 

finalidade principal de divulgar e promover o filme brasileiro no mercado externo. 

Tratava-se de uma agência que apoiaria a inserção da produção brasileira no mercado 

internacional de maneira mais orgânica do que tinha sido feito até então. (GATTI, 

2008, p. 16). 

 

Ainda segundo o autor, a criação da empresa desta forma desagradou, em um primeiro 

momento, diversos setores ligados à atividade cinematográfica. No entanto, poucos meses após 

a sua criação, a EMBRAFILME assumiria o programa de financiamento de filmes brasileiros 

de longa-metragem, função até então exercida pelo INC. Isto colocaria a empresa no centro dos 

interesses dos produtores e distribuidores de filmes e iniciaria o esvaziamento do INC.  

Em outubro de 1972 aconteceu o 1º Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira, 

patrocinado pelo INC, do qual participaram mais de 300 importantes figuras da indústria 

cinematográfica, entre produtores, distribuidores, exibidores, estúdios, técnicos, críticos e 

artistas, segundo reportagem da Revista Filme Cultura No 22, publicada em novembro de 1972. 

O Congresso durou cinco dias, com intensas discussões no Palácio da Cultura, no Rio 

de Janeiro. De acordo com Gatti (2008, p. 17), “o resultado mais importante do congresso foi 

ter funcionado como uma espécie de plataforma política para o grupo de cineastas e produtores 

que almejavam deter o poder da EMBRAFILME, entre eles Luís Carlos Barreto e Roberto 

Farias”. A partir de então começavam a se estabelecer as forças políticas que determinariam os 

rumos do cinema brasileiro.  
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FIGURA 2 – 1º CONGRESSO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA BRASILEIRA 

 
Fonte: Filme Cultura (1972). 

 

No ano seguinte, 1973, no pacote das agitações culturais do Plano de Ação Cultural 

(PAC), lançado pelo Governo Médici, a EMBRAFILME absorvia definitivamente o INC e se 

legitimava como a primogênita política cultural do Brasil (ALMEIDA e MORELLI-MENDES, 

2014). Os autores ainda colocam que: 

Vale ressaltar que seu corpo gestor era indicado pelo governo, ou seja, nesse momento 

o Estado passa a moldar, em baixa ou larga escala, o cinema brasileiro, pois além de 

ser a fonte do capital financeiro, também é quem o administra. [...] é criado o Conselho 

Nacional de Cinema, o CONCINE. Com a criação desse conselho e a troca de direção 

da EMBRAFILME, houve mais uma articulação que acabaria por fortalecer uma vez 

mais a empresa estatal: através de assembleia, a empresa passaria a acumular a 

responsabilidade de distribuição dos filmes nacionais em território brasileiro. (Ibidem, 

p. 174).  

 

Além disso, os autores explicam o sucesso inicial da EMBRAFILME como política 

pública para a cultura em plena ditadura militar: 

(...) a EMBRAFILME se legitimou como uma eficiente política pública cultural, ao 

ponto que além de prover o acesso de filmes retratando a nossa realidade à população 

em nível nacional, também contemplou o desejo dos diretores e produtores brasileiros. 

Filmes com amplo sucesso de bilheteria como Dona Flor e seus dois maridos (Bruno 

Barreto, 1976), cinenovistas como O amuleto de Ogum (Nelson Pereira dos Santos, 

1973) e a pulverização de capital com filmes divididos entre mais de 55 produtoras, 

além de financiamentos, distribuição, decretos com determinação de exibição e todos 

os desejos e delírios, trouxeram para o governo militar a simpatia de toda uma classe 

cinematográfica, possivelmente não de acordo com a ditadura, mas compartilhando 

um mesmo vilão, o cinema estrangeiro. Podemos afirmar que, pelo menos por esse 

período, a utilização da política pública cultural como recurso estratégico político se 
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confirmou como uma sábia decisão, ou ainda, se foi uma feliz coincidência da vontade 

militar em atender as necessidades culturais da população e da cadeia produtiva, 

calhou de ser um ótimo caminho para estabelecer boas relações com parte dos 

intelectuais e autores brasileiros (ALMEIDA e MORELLI-MENDES, 2014, p. 175).  

 

O auge da EMBRAFILME, segundo Mendes (2013), corresponde ao período em que 

Roberto Farias assume a presidência da empresa, entre 1974 e 1979. Já Almeida e Morelli-

Mendes (2014) indicam que foi a partir de 1974 que a forma de fomento aos filmes se 

diversificou e ganhou a forma de política pública: 

[...] em 1974 ela passava a ter responsabilidades anteriormente alinhadas para o INC, 

e mais remotamente com o INCE. Dentre as novas e velhas atribuições da 

EMBRAFILME estavam: coprodução; aquisição e importação de filmes; distribuição 

e exibição de filmes no Brasil e exterior; financiamento; promoção de filmes em 

circuitos nacionais e no exterior; criação de subsidiárias; pesquisa; recuperação e 

conservação de filmes; produção, coprodução e difusão de filmes científicos, técnicos, 

educativos e culturais; formação profissional; documentação e publicação; e 

manifestações culturais (ALMEIDA e MORELLI-MENDES, 2014, p. 176).  

  

Nesse período, a empresa representou uma parcela importante na produção 

cinematográfica brasileira. Durante estes seis anos, os filmes brasileiros tiveram aumento de 

público, enquanto o público dos filmes estrangeiros diminuía: 

 

GRÁFICO 1 – PÚBLICO DO CINEMA BRASILEIRO ENTRE 1975 E 1979 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) com dados de Mendes, 2013. 

 

Durante estes anos, o público dos filmes financiados pela EMBRAFILME oscilou entre 

14,7% e 38% do total entre os filmes brasileiros. E em números de filmes produzidos, a 

EMBRAFILME representou uma média de 28,2% dos filmes brasileiros do período, oscilando 

entre 16,4% e 47,5% (MENDES, 2013): 
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TABELA 1– PÚBLICO DA EMBRAFILME ENTRE OS FILMES BRASILEIROS 

1974 27,8% 

1975 14,7% 

1976 29,7% 

1977 33,0% 

1978 38,0% 

1979 25,0% 
Fonte: Elaboração própria (2019) a partir de dados de Mendes, 2013. 

 

TABELA 2 – PRODUÇÃO DA EMBRAFILME ENTRE OS FILMES BRASILEIROS 

1974 47,5% 

1975 28,1% 

1976 34,5% 

1977 16,4% 

1978 22,0% 

1979 20,4% 
Fonte: Elaboração própria (2019) a partir de dados de Mendes, 2013. 

 

O intuito da apresentação dos números acima é mostrar a importância da 

EMBRAFILME enquanto política pública para o audiovisual brasileiro durante o período do 

governo militar brasileiro, como avalia Mendes: 

Se a EMBRAFILME não foi uma corrente do cinema brasileiro, certamente se marca 

como um período. Nitidamente é o momento em que o nosso cinema deixa de ser 

artesanal e adota um ritmo industrial, preocupado na qualidade estética e comercial 

de seu produto final. Evidente que não há independência, e nem sempre a vontade do 

cineasta prevaleceu, ainda estamos falando de uma ditadura militar. Entretanto é 

preciso valorizar a propulsão que o Estado deu para os nossos mais notáveis cineastas, 

como Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos, assim como para os primeiros 

arrasa-quarteirões brasileiros, caso de Dona Flor e seus dois maridos (Bruno Barreto, 

1976) e A Dama do Lotação (Neville de Almeida, 1978). Portanto, seja um recurso 

estratégico ou uma política pública cultural, quiçá os dois, a ditadura militar e 

principalmente o governo de Ernesto Geisel foi de extrema importância para a 

construção de uma cinematografia brasileira, o acesso da população ao próprio filme, 

um entendimento de indústria e mercado, assim como a valorização do cinema 

brasileiro no exterior (MENDES, 2013, p. 13). 

 

A partir de 1981, a EMBRAFILME entra em um período de declínio, com queda na 

Receita, diminuição do número de filmes produzidos, aumento no endividamento e crises 

políticas derivadas das trocas no comando da empresa (GATTI, 2008).  Mesmo que, durante 

este período, tenha coproduzido filmes importantes para a História do cinema brasileiro, como 

Eles não usam black-tie, de Leon Hirszman (Leão de Ouro no festival de Veneza), O beijo da 

mulher-aranha, de Héctor Babenco (indicado ao Óscar de Melhor Filme e à Palma de Ouro 

no Festival de Cannes), Eu sei que vou te amar, de Arnaldo Jabor (prêmio de melhor atriz em 
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Cannes para Fernanda Torres), entre outros, o descrédito junto à classe cinematográfica e à 

mídia, as crises políticas internas, somadas à crise econômica que o país vivia nos anos 1980, 

levaram à inviabilização da empresa, até a sua extinção ser consolidada pelo presidente 

Fernando Collor de Mello. Anita Simis (2016, p. 195) explica: 

[...] o início da crise do modelo intervencionista da Embrafilme/Concine está em 

meados dos anos 1980, já que há um consenso por parte dos estudiosos de que sua 

extinção pelo presidente Collor, ainda que de forma autoritária, era inevitável – a 

última “pá́ de cal” sobre o “cadáver” do cinema brasileiro –, pois, naquele momento, 

tal modelo apresentava-se bem desgastado e com poucas possibilidades de 

continuidade, sem legitimidade nem ao menos no campo cinematográfico, quanto 

mais no Estado ou na opinião pública. 

 

UMA POLÍTICA NACIONAL PARA A CULTURA 

Alguns anos antes do fim da EMBRAFILME, houve um momento importante para a 

institucionalização de políticas públicas para a Cultura. Como citado anteriormente, em 1973, 

o Governo Geisel havia lançado o PAC, que previa a realização de um intercâmbio de eventos 

culturais, com apresentações de espetáculos de diversas áreas por diferentes regiões do país. 

Não se tratava de uma política ampla para o setor, mas de um desejo de promover uma certa 

“agitação cultural”, com injeção de capital e de ânimo no meio artístico brasileiro (CALABRE, 

2005). 

Alguns historiadores consideram que o real objetivo do PAC era fortalecer a gestão da 

Cultura no MEC, a fim de criar caminhos favoráveis para a criação do Plano Nacional de 

Cultura. Publicado pelo MEC e assinado pelo ministro Ney Braga, pela primeira vez o Brasil 

tinha um documento detalhando um plano de ação para o setor cultural, que incluía a 

valorização das expressões artísticas e o fomento às produções. Ney Braga, político do Paraná, 

já possuía histórico de apoio à Educação e às Artes. Quando prefeito de Curitiba em 1957, por 

exemplo, organizou o primeiro Festival do Cinema Nacional e criou a 1ª Comissão Cultural da 

Cidade. Ainda sob sua gestão no Governo Geisel, criou importantes instituições culturais, como 

o Conselho Nacional de Direito Autoral (1975), a Funarte (1975), o Centro Nacional de 

Referência Cultural (1975), o Conselho Nacional de Cinema (1976), a Radiobrás (1976) e 

reformulou a EMBRAFILME que, como mencionado, além da distribuição, passou a atuar na 

produção cinematográfica a partir de 1975 (REIS, 2009).  

Cristina Amélia Pereira de Carvalho (2009) indica que o Centro Nacional de Referência 

Cultura e a PNC alteram a forma como a Cultura é tratada na política brasileira: 

Em 1975, o Centro Nacional de Referência Cultural, ligado ao Ministério da Indústria 

e Comércio, inaugura uma atuação na qual se separam as áreas da Cultura e da 

Educação. Apesar de mantida uma visão protecionista do Estado sobre a cultura, é 
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inaugurada uma nova prática no setor cultural por meio da realização de seminários, 

com técnicos de várias áreas que atuam junto à sociedade civil rearticulando os canais 

de reivindicação do setor. É a politização das ações do poder público há tanto 

reivindicada, mas na qual se percebe uma inclusão controlada de novos atores sociais 

por meio de estratégias de participação concedidas pelas administrações públicas. A 

Política Nacional de Cultura, instaurada em 1975 e sucedânea do Plano de Ação 

Cultural, marca a história das políticas culturais do país por ser a primeira vez que um 

governo coloca em pauta uma política nacional nessa área. Nesse aspecto, a marca 

está na ampliação do alcance das políticas, no tempo e no espaço, que suplantam as 

ações imediatas e pontuais, mas que, entretanto, não abandonam o caráter centralizado 

de sua formulação (CARVALHO, 2009, p. 24). 

 

Um dos grandes méritos da PNC foi produzir um documento oficial do Governo, em 

plena ditadura militar, com diretrizes para a Cultura que não estavam condicionadas ou 

direcionadas aos temas e linguagens de interesse do Estado, como colocado no texto de 

apresentação do documento: 

[...] fixamos, com clareza, o objetivo central da ação do MEC, que é o de apoiar e 

incentivar as iniciativas culturais de indivíduos e grupos e de zelar pelo património 

cultural da Nação, sem intervenção do Estado, para dirigir a cultura. A Política 

Nacional de Cultura procura compreender a cultura brasileira dentro de suas 

peculiaridades, notadamente as que decorrem do sincretismo alcançado no Brasil a 

partir das fontes principais de nossa civilização — a indígena, a europeia e a negra. A 

diversificação regional do País e a necessidade de valorização dessas manifestações 

artísticas são também consideradas partes essenciais dessa Política. Queremos, com 

este documento, pautar-nos por diretrizes que possam salvaguardar o nosso acervo 

cultural próprio e caracteristicamente brasileiro, sem, contudo, descuidar da 

aproximação com a cultura de outros povos e nações, consoante a própria vocação 

universalista do nosso povo (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, 1975). 

 

Estavam postas condições para a ampliação do espaço da cultura na Administração 

Federal. Em 10 de abril de 1981, através da Portaria nº 274 do MEC, foi criada a Secretaria de 

Cultura, englobando a Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC) e a Secretaria do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), transformadas em subsecretarias. As mudanças 

seriam necessárias, pois, segundo Aloísio Magalhães, conhecido designer que comandava a 

Secretaria do Patrimônio e que se tornava, na ocasião, Secretário de Cultura: 

Em termos institucionais, a distribuição dos órgãos do MEC não correspondia 

exatamente a esta divisão entre as duas vertentes (por exemplo, órgãos claramente 

patrimoniais, como alguns importantes museus, estavam na SEAC e não na SPHAN) 

e, além disto, não havia a necessária interação conceitual e operacional entre as duas 

secretarias. Agora, ao assinar a Portaria nº 274, de 10 de abril de 1981, criando a 

Secretaria da Cultura (SEC), “por transformação das Secretarias do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e de Assuntos Culturais (SEAC)”, o Ministro 

Rubem Ludwig fornece o necessário respaldo institucional para que se tenha, no 

MEC, um único órgão central, de direção superior, na área da cultura 

(MAGALHÃES, 1981). 
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O ministro citado no trecho acima é o General Rubem Ludwig, Ministro da Educação e 

Cultura, de quem Aloísio Magalhães conquistara apoio e confiança. Dentro de um regime 

militar, uma autonomia dada a um civil à frente da Cultura significava proporcionar um diálogo 

mais próximo com a classe artística. Corrobora isto uma fala do Ministro Ludwig, que em certa 

ocasião teria dito: “Eu sou Ministro da Educação. A Cultura é com o Aloísio” (FORTES, 1983, 

apud LAVINAS, 2014, p. 23). 

O novo Secretário de Cultura, além de conseguir recursos e apoiar projetos, pensava a 

cultura estrategicamente: 

Impõe-se, portanto, a necessidade de atribuir-se a devida importância aos diferentes 

contextos culturais existentes no País e com os quais as ações educativas devem iniciar 

um processo de maior interação. O espaço educativo onde se processa a aprendizagem 

deve ser o espaço da interação das diferentes culturas que compõem o universo 

cultural brasileiro. Para isto, torna-se necessário que as ações propostas, seja a nível 

do MEC, seja a nível das unidades estaduais, se integrem não apenas 

operacionalmente, mas sobretudo conceitualmente. Mais uma vez voltamos a Mário 

de Andrade, quando dizia que o ensino primário “é imprescindível, mas são 

imprescindíveis também os institutos culturais em que a pesquisa vá de mãos dadas 

com a vulgarização, com a popularização da inteligência. Assim é que, articulando 

dinamicamente as duas vertentes de tratamento do bem cultural, e estas, por sua vez, 

com o processo educacional, a Secretaria da Cultura se apresenta como instrumento 

de política cultural adequado ao que a realidade do processo de desenvolvimento 

brasileiro exige neste momento (MAGALHÃES, 1981). 

 

UM MINISTÉRIO PARA A CULTURA 

O avanço na produção cultural do Brasil, tanto no campo político quanto nas ações de 

fomento, apesar da crise econômica que o país vivia no final da década de 1970 e início dos 

1980, alavancou uma discussão sobre a criação de um Ministério da Cultura independente da 

Educação. Teixeira Coelho afirmou: 

(...) durante todo o ano de 1984, pelos longos meses que antecederam a instalação da 

dita "nova" república, o Brasil foi tomado por uma intensa discussão sobre a questão 

cultural. (...) Há muito tempo não se via o tema da cultura ser abordado, nesta terra, 

com tanta frequência pelos órgãos de divulgação e outras instituições (...). A pedra de 

toque, de todos esses debates, de modo explícito ou não, foi a ideia da criação de um 

Ministério da Cultura (COELHO, 1986, p. 9 apud GASPARIAN, 1989, p. 68). 

 

O maior crítico desta ideia era o próprio Aloísio Magalhães, que afirmou em uma 

entrevista que: 

(...) no momento seria prematuro pensar na criação de um Ministério da Cultura 

porque, agora, ele seria forçosamente um ministério fraco, não só do ponto de vista 

financeiro, mas do próprio ponto de vista conceitual. (MAGALHÃES, 1977, p. 1 48 

apud CALABRE, 2014, p. 142). 

 

A morte prematura de Aloísio, em 1982, vítima de um derrame aos 54 anos, quando 

tomava posse na Itália como presidente da Reunião de Ministros da Cultura dos Países Latinos, 
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não permitiu que ele participasse das discussões finais sobre o tema. Um exemplo deste debate 

é a reportagem apresentada pela jornalista Neide Martins, publicada n’A Folha de São Paulo, 

a 04 de janeiro de 1985, intitulado: “Cultura, uma questão política”. Nele, alguns defendiam a 

criação do MinC, como uma produtora da FUNARTE que afirmava que “a burocracia do MEC 

não suporta a alegria da Cultura”, enquanto outros, mais preocupados com questões 

orçamentárias, se colocavam contra. O próprio subtítulo da matéria dizia que: “Desvincular a 

Cultura da Educação e criar um novo ministério é uma ideia contestada por muitos, num debate 

que ainda permanece sem conclusão” (MARTINS, 1985). 

  



 

  
 

45 

FIGURA 3 – MATÉRIA DA FOLHA DE SÃO PAULO (29 jan. 1985) 

 
Fonte: MARTINS (1985).  

 

Em 1985, após da morte de Tancredo Neves e a posse de José Sarney como presidente 

do Brasil, foi criado o Ministério da Cultura, como também desejava Tancredo. As justificativas 

oficiais podem ser conferidas no preâmbulo do Decreto nº 91.144, publicado no Diário Oficial 

da União de 15 de março de 1985:  
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CONSIDERANDO que o crescimento econômico e demográfico do País, a expansão 

da rede escolar e universitária, a complexidade cada vez maior dos problemas ligados 

à política educacional, nas suas diferentes funções no desenvolvimento nacional, bem 

como o enriquecimento da cultura nacional, decorrente da integração crescente entre 

as diversas regiões brasileiras e da multiplicação das iniciativas de valor cultural, 

tornaram a estrutura orgânica do Ministério da Educação e Cultura incapaz de 

cumprir, simultaneamente, as exigências dos dois campos de sua competência na 

atualidade brasileira; 

CONSIDERANDO que a transformação substancial ocorrida nas últimas décadas, 

tanto com os assuntos educacionais quanto com os assuntos culturais, tem suscitado, 

em relação às duas áreas, a necessidade de métodos, técnicas e instrumentos 

diversificados de reflexão e administração, e tem exigido políticas específicas bem 

caracterizadas, a reclamarem o desmembramento da atual estrutura unitária em dois 

ministérios autônomos; 

CONSIDERANDO que os assuntos ligados à Cultura nunca puderam ser objeto de 

uma política mais consistente, eis que a vastidão da problemática educacional atraiu 

sempre a atenção preferencial do Ministério; e 

CONSIDERANDO que a situação atual do Brasil não pode mais prescindir de uma 

política nacional de cultura, consistente com os novos tempos e com o 

desenvolvimento já alcançado pelo País, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica criado na Organização do Poder Executivo Federal, por desdobramento 

do Ministério da Educação e Cultura, o Ministério da Cultura (...) (BRASIL, 1985). 

  

Há de se reparar que as justificativas oficiais se fixaram na vertente conceitual da 

discussão, que havia sido travada nos meses anteriores. José Sarney, ao mesmo tempo em que 

dizia estar colocando a Cultura no mesmo patamar de outros interesses nacionais, dava razão 

às justificativas de quem, durante o debate anterior, era contra a criação do novo Ministério: 

não viabilizava sua manutenção com recursos orçamentários. O novo MinC foi, então, 

imediatamente tomado por um ambiente de insegurança e instabilidade política e orçamentária:   

como alguns previam, as verbas ficaram majoritariamente com a educação, compondo 

um quadro de um futuro pouco promissor para a cultura. O estabelecimento do novo 

Ministério veio acompanhado de uma série de problemas, tais como: perda de 

autonomia, superposição de poderes, ausência de linhas de atuação política, disputa 

de cargos, clientelismo, entre outros (CALABRE, 2005, p. 7). 

 

O Ministério da Educação e Cultura passava a se chamar simplesmente Ministério da 

Educação, mas curiosamente mantém a sigla MEC até hoje. Já o MinC passou a abrigar todos 

os funcionários e instituições vinculados, que faziam parte do MEC. O novo Ministério era 

responsável, além da estrutura própria da antiga Secretaria da Cultura, pelos diversos órgãos 

que a compunham, a saber: Conselho Federal de Cultura (CFC); Conselho Nacional de Direito 

Autoral (CNDA); Conselho Nacional de Cinema (CONCINE);  Empresa Brasileira de Filmes 

S/A  (EMBRAFILME); Fundação Nacional de Arte (FUNARTE); Fundação Nacional Pró-

Memória (PRÓ-MEMÓRIA); Fundação Casa de Rui Barbosa e a Fundação Joaquim Nabuco. 

As transferências destas entidades para o MinC englobavam o pessoal e seus respectivos cargos, 
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empregos e funções, inclusive os cargos em comissão e funções de confiança, funções de 

assessoramento superior, respectivo material, inclusive máquinas e equipamentos, arquivos, 

documentos e processos, instalações e bens dos referidos órgãos (BRASIL, 1985).  

Desta forma era um ministério que já começava com uma estrutura pujante e sua 

burocracia em atuação. Com todos os órgãos de Cultura subordinados ao novo Ministério e toda 

a sua estrutura e funcionários sendo arcados, agora, pelo seu próprio orçamento, como previsto 

por muitos analistas, o MinC se tornou imediatamente um problema e enfrentava grande 

instabilidade política. Entre 1985 e 1989, a Cultura teve quatro ministros, com cinco mudanças 

de cargo, conforme explica Taís Borja Gasparian (1989, p. 70): 

Em meio a essa discussão de caráter aporético, criou-se o Ministério da Cultura que, 

de março de 1985, a março de 1989, contou com uma rotatividade de quatro ministros 

e cinco mudanças de cargo. Desde o início, o MinC foi vítima de grandes indefinições, 

bastando constatar, para isso, que já no seu primeiro ano de existência, contou com 

três diferentes ministros. Por outro lado, uma vez que no ano de 1985, em que foi 

criado, o orçamento da União já estava totalmente comprometido, ficou também o 

MinC sem verbas nem mesmo para sua instalação, a qual acabou por se dar, 

provisoriamente, em um local distante da esplanada dos ministérios, em Brasília, num 

prédio comercial que abrigava, também, escritórios de advocacia e consultórios 

dentários. 

 

A LEI SARNEY E O INÍCIO DOS INCENTIVOS FISCAIS 

Neste ambiente de repentina falta de recursos, após um período de evolução da produção 

cultural nos anos 1970, algo precisava ser feito. Com o economista Celso Furtado à frente do 

Ministério da Cultura, foi criada, em 2 de julho de 1986, a Lei n° 7.505, conhecida como Lei 

Sarney, a primeira lei federal de incentivos fiscais para a Cultura do Brasil.  

A origem da lei é anterior à posse de Sarney como presidente do país. Por conta disso, 

notamos uma relação entre: 1) a defesa romântica da Cultura na criação do MinC; 2) a falta de 

recursos e estrutura para que pudesse funcionar adequadamente após sua criação; e 3) a 

resolução do problema com a criação da Lei de Incentivo, como um coelho tirado da cartola.  

Enquanto senador, José Sarney já havia apresentado cinco propostas de incentivos 

fiscais para a Cultura que haviam sido rejeitadas pelo Senado Brasileiro. Segundo a página na 

internet mantida pelo próprio político, a primeira tentativa de criar uma legislação com 

incentivos fiscais para empresas começou com o projeto de Lei n° 54, apresentado por José 

Sarney em 1972, no seu primeiro mandato como senador, pelo partido ARENA-MA. O projeto 

acabou arquivado, assim como as outras quatro iniciativas apresentadas por Sarney em anos 

seguintes, por terem sido consideradas matérias financeiras, cuja apresentação seria 
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prerrogativa exclusiva do poder executivo (“José Sarney”. Página oficial. V. Referências 

bibliográficas).  

Quando chegou à presidência da República, em 1985, Sarney propôs novamente seu 

projeto, contudo, desta vez “de cima para baixo”, ou seja, como líder do Poder Executivo, 

enviando a pauta ao Congresso. Foi, então, finalmente, aprovada e promulgada a primeira lei 

de incentivos fiscais para a Cultura, a Lei Sarney, o que aparenta ter sido a verdadeira intenção 

do presidente desde a criação do MinC. Este mecanismo viria, a partir daí e durante várias 

décadas, monopolizar as políticas culturais realizadas no Brasil. 

O funcionamento da Lei Sarney atendia aos seguintes procedimentos: empresas de 

natureza cultural ou pessoas-físicas atuantes na produção artística realizavam um cadastro no 

Ministério da Cultura, a fim de obterem a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

de Natureza Cultural (CPC). Para este cadastro as empresas ou pessoas físicas (que se 

equiparavam juridicamente às empresas após o cadastro), deveriam comprovar experiência na 

realização de atividades de natureza cultural.  

Após estarem efetivamente cadastradas, as produtoras poderiam receber doações, 

patrocínios ou investimentos de empresas, que poderiam deduzir do Imposto de Renda (IR) 

devido no ano, até o limite permitido, 100% das doações, 80% dos patrocínios e 50% dos 

investimentos realizados, até o limite de 2% do Imposto devido no período. E os produtores 

culturais, que recebiam os recursos, tinham como obrigações: registrar a entrada dos valores 

nos livros contábeis, comunicar os valores recebidos e contabilizar os pagamentos 

normalmente, como quaisquer outros gastos, estando sujeitos à fiscalização de Receita Federal. 

(BRASIL, 1986). 

Esta forma como a Lei Sarney foi estruturada dificultava a fiscalização sobre seu correto 

funcionamento, deixando brechas para usos incorretos, desviando-se de sua finalidade. O 

Ministério da Cultura não possuía um setor específico para fiscalizar os projetos realizados com 

incentivos fiscais. Esta tarefa cabia à Receita Federal, que somente examinaria a contabilidade 

das empresas, como parte normal de suas atividades. A regra era que os valores dos aportes das 

empresas e os gastos dos projetos fossem contabilizados juntamente com as demais receitas e 

despesas das empresas. Isto fazia com que, na prática, estes recursos se tornassem parte do 

movimento financeiro normal das corporações e não um recurso destinado a fins específicos, 

que seriam a realização dos projetos culturais. 

Atualmente, em todas as leis de incentivos e em mecanismos de fomento direto, a fim 

de viabilizar a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos em um projeto, os valores 
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dos patrocínios precisam ser depositados em contas bancárias exclusivas, que só podem ser 

movimentadas para a realização do projeto. Ao final, na prestação de contas, o produtor cultural 

deve explicar e demonstrar com documentos cada movimentação na conta corrente do projeto. 

Esta questão é fundamental, afinal, a Receita Federal da época não possuía recursos para 

auditar todas as empresas, nem mesmo para aferir se os valores recebidos haviam sido aplicados 

em projetos culturais de interesse da sociedade. Faltava pessoal e não existiam, por exemplo, 

os atuais “supercomputadores” utilizados atualmente pela Receita Federal e por outros órgãos 

públicos de fiscalização e controle a fim de analisar e cruzar dados das declarações. 

Mais do que isto, não havia um entendimento claro do que eram “projetos culturais” de 

interesse da sociedade. A lei não determinava que os produtores os apresentassem previamente 

e não exigia uma prestação de contas ao final dos mesmos. O Artigo 8º da Lei Sarney 

determinava que “as pessoas jurídicas beneficiadas pelos incentivos da presente Lei deverão 

comunicar, para fins de registro, aos Ministérios da Cultura e da Fazenda, os aportes recebidos 

e enviar comprovante de sua devida aplicação”. E o Artigo 13 diz que “A Secretaria da Receita 

Federal, no exercício das suas atribuições específicas, fiscalizará a efetiva execução desta Lei, 

no que se refere à realização das atividades culturais ou à aplicação dos recursos nela 

comprometidos” (BRASIL, 1986). 

Estes pontos da Legislação, na prática, não obrigavam o produtor a realizar uma 

prestação de contas, nem a realizar projetos culturais de alcance dos cidadãos comuns. A Lei 

não estabelecia que os produtos ou eventos culturais tivessem que ser públicos, ou seja, 

disponíveis para a população em geral. Eventos privados e fechados para convidados poderiam 

ser então realizados com os recursos do incentivo fiscal, o que, de certa forma, poderia facilitar 

fraudes e esquemas de lavagem de dinheiro. 

Com as empresas passando a determinar o destino de recursos da renúncia fiscal do 

Governo, elas poderiam se tornar alvo de políticos e lobistas, para que estes exercessem 

influências e as utilizassem como moedas de troca, contrapartidas e outras motivações pouco 

éticas nas decisões de patrocínio. Além disso, neste ambiente com quase nenhuma burocracia 

no fluxo das verbas entre as empresas e os produtores culturais, os recursos poderiam ser 

facilmente utilizados para desvios de dinheiro e pagamentos de comissões para os funcionários 

das empresas responsáveis pelas decisões de patrocínio. 

A Lei Sarney entrou na vida cultural do país como uma solução para um problema criado 

pelo seu próprio autor, o então presidente José Sarney. Foi uma solução mágica para resolver a 

questão de recursos para a realização dos projetos culturais, em um ambiente de repentina e 
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absoluta falta de orçamento estatal para a Cultura, decorrente da criação do Ministério da 

Cultura.  

Significou uma mudança de um pensamento, onde a Cultura deveria ser objeto de 

políticas públicas com, por exemplo, fontes diversificadas de recursos ao alcance de diferentes 

perfis de produtores e instituições culturais; para uma solução “de mercado”, onde os interesses 

das empresas e dos produtores deveriam cobrir e resolver as demandas culturais do país. 

Na medida que parte significativa da produção de arte, ou seja, do resultado do 

pensamento cultural e artístico da sociedade, não segue uma lógica baseada na possibilidade de 

expor uma marca para o público de forma eficaz; e, por outro lado, considerando que a 

necessidade de recursos para custear estas produções e remunerar os artistas é uma realidade, 

pode-se concluir que parte da classe artística produtora ficaria de fora do mecanismo de 

fomento.  

Como o Estado não possuía recursos orçamentários para distribuir de forma mais justa 

entre produtores e artistas de diferentes portes, atuações e regiões do país, restavam as empresas 

estatais que recolhem Imposto de Renda, como margem de manobra política para o Governo 

direcionar recursos para setores que este considerasse estratégicos ou carentes de apoio. Essa 

solução – fazer distribuição de recursos para projetos culturais através do patrocínio das estatais, 

pode funcionar para democratizar recursos, mas também pode ser usado como ferramenta de 

poder, manipulação e vantagens indevidas por parte de políticos. 

Um dos problemas da Lei Sarney foi a falta de rigor, procedimentos burocráticos e 

controle na aplicação das renúncias fiscais das empresas nos projetos que deveriam chegar até 

a população. Não há dados oficiais, mas estima-se que 450 milhões de dólares tenham sido 

repassados por empresas patrocinadoras para produtores culturais entre 1986 e 1989. Não há 

como mensurar ou avaliar o quanto disso se converteu realmente em cultura disponível para os 

cidadãos do país (SESI, 2007). 

Por outro lado, com toda a falta de controle sobre a obtenção e aplicação dos recursos, 

era o mecanismo que estava disponível. Sem dúvida, para as produtoras, era melhor a existência 

um caminho claro e definido na busca de recursos para a realização de produtos ou eventos 

culturais, do que nenhum outro caminho. Assim, não deixou de ser uma grande injeção de 

capital na área da Cultura, embora tenha tornado, a partir de então, o setor fortemente 

dependente dos incentivos fiscais para sobreviver e, por outro lado, estigmatizado por parte da 

população como um campo de práticas duvidosas. 
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COLLOR E A LEI ROUANET 

O fim do mandato presidencial de José Sarney e a eleição por voto direto do novo 

presidente, Fernando Collor de Mello, representou uma série de mudanças. Logo no início de 

seu mandato, o presidente Collor extinguiu diversos órgãos de cultura, incluindo o Ministério 

da Cultura e a Lei Sarney. Seu ímpeto pela redução do tamanho do Estado se deu por ter sido 

eleito como representante político do pensamento do neoliberalismo econômico, buscando o 

modelo do Estado Mínimo11. Além disso, Fernando Collor se autodenominava “caçador de 

marajás” e viu nas instituições e mecanismos de Cultura do Brasil (especialmente na Lei Sarney 

e na EMBRAFILME), exemplos do que deveria combater. De acordo com Calabre (2005), foi 

assim que: 

na gestão do presidente Fernando Collor de Mello, toda a estrutura federal no campo 

da Cultura foi radicalmente alterada. Em abril de 1990, o presidente promulgou a Lei 

n° 8.029, que extinguia, de uma só vez, diversos órgãos da administração federal, em 

especial da área da cultura, como a FUNARTE, Pró-Memória, FUNDACEN, FCB, 

Pró Leitura e EMBRAFILME e reformulava outros tantos como o SPHAN. Todo o 

processo foi feito de maneira abrupta, interrompendo vários projetos, desmontando 

trabalhos que vinham sendo realizados por mais de uma década. Collor extinguiu 

também o próprio Ministério da Cultura, criando uma Secretaria de Cultura que teve 

como primeiro Secretário Ipojuca Pontes que, em 1991, passou o cargo para Sérgio 

Paulo Rouanet (CALABRE, 2005, p. 7). 

 

Esta ação desastrosa e inconsequente provocou grave crise na produção cultural 

brasileira. Projetos foram interrompidos bruscamente e a grande maioria das empresas, sem o 

incentivo fiscal, retirou seus patrocínios para os projetos. Com o fim da Lei de Incentivo e de 

órgãos que fomentavam a Cultura de forma direta, como a FUNARTE e a EMBRAFILME, os 

recursos para a Cultura foram praticamente cessados (CALABRE, 2005). 

Em contraposição à lei que extinguiu, o mesmo Collor, em 23 de dezembro de 1991, 

promulgou a Lei nº 8.313, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que recebeu o apelido do 

Secretário de Cultura da época, Sérgio Paulo Rouanet. Esse duplo movimento demonstra, em 

certa medida, que o campo da Cultura era considerado importante para o Governo, mas que 

deveria ser ajustado, assim como outros setores da sociedade, segundo o entendimento do novo 

governo. A Lei Federal de Incentivo à Cultura está em funcionamento até hoje e vem sendo 

aperfeiçoada ao longo deste período. Ocorre uma informatização crescente dos processos e 

evolução dos instrumentos regulatórios de suas normas e procedimentos, que procuram se 

adaptar cada vez melhor à prática da produção cultural brasileira (BRASIL, 1991). 

 
11 Mais informações sobre o tema Cf. BRESSER-PEREIRA, 1991. 
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 Em função das fortes características regulatórias e de fiscalização com as quais foi 

criado, o mecanismo demorou alguns anos, após a sua promulgação, para que começasse a ser 

efetivamente utilizado por produtores culturais e patrocinadores. Os gráficos 1 e 2 abaixo 

demonstram esta situação (MinC, 2017): 

 

GRÁFICO 2 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS - LEI ROUANET ENTRE 1993 E 2017 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) a partir de dados de MinC, 2017. 

 

Apesar da criação da Lei Rouanet em 1991, o setor cultural ainda continuou a sofrer 

com falta crônica de recursos até o fim de 1995. A extinção da Lei Sarney, da EMBRAFILME 

e da FUNARTE em abril de 1990, somada ao período de elaboração e regulamentação da Lei 

Rouanet, durante os anos de 1991 e 1992, impactou em uma inexpressiva captação de recursos 

nos anos de 1993, 1994 e 1995 através do mecanismo. Estas mudanças abruptas do governo 

Collor fizeram com que os recursos federais para a Cultura fossem praticamente nulos durante 

este período, ainda que muitos órgãos culturais tenham sido recriados após a saída de Collor do 

Governo Federal. 

Em decorrência disto, a fim de atender as produções culturais e com a jurisprudência 

criada pela Lei Sarney, alguns municípios e Estados brasileiros começaram a elaborar suas 

próprias legislações de incentivos fiscais, impulsionados pela Constituição de 1988, que deu 

maior autonomia a estes entes federados. Assim, dez legislações de incentivo fiscal foram 

criadas entre agosto de 1990 e dezembro de 1992: Estado do Rio de Janeiro; São Paulo/SP; 

Vitória/ES; Aracajú/SE; Distrito Federal; Goiânia/GO; Curitiba/PR; Florianópolis/SC; Estado 
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do Mato Grosso e Rio de Janeiro/RJ (SESI, 2007). Estas iniciativas demonstram e reforçam a 

relevância econômica do setor cultural e que o caminho dos incentivos fiscais se mostrava mais 

viável do que a criação de políticas culturais que demandassem recursos orçamentários dos 

governos de todas as esferas para a Cultura. 

Dada a autonomia dos Estados e municípios brasileiros para criarem suas próprias 

legislações fiscais, se valendo de incentivos dos impostos próprios de cada um, o quadro atual 

é de muitas leis e regulamentos diferentes para apoio a projetos culturais pelo país. Nunca houve 

um plano de integração destes mecanismos, o que torna a vida do produtor cultural bastante 

complexa e difícil na tarefa de obter apoio para seus projetos. 

Embora o Artigo 1º da Lei Rouanet apresente as finalidades desta política, quais sejam: 

I – Contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura 

e o pleno exercício dos direitos culturais; 

II – Promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, 

com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 

III – Apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus 

respectivos criadores; 

IV – Proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira 

e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

V – Salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver 

da sociedade brasileira; 

VI – Preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico 

brasileiro; 

VII – Desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de 

outros povos ou nações; 

VIII – Estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores 

e informadores de conhecimento, cultura e memória; 

IX – Priorizar o produto cultural originário do País (BRASIL, 1991). 

 

Alguns desses objetivos, especialmente os itens I e II da relação acima, jamais se 

concretizaram em sua plenitude. Isto porque, ao pautar os direcionamentos dos recursos na 

decisão de patrocínio das empresas e na qualidade dos projetos elaborados para obtê-los, a 

Região Sudeste, que possui os Estados mais ricos e também concentra a maior parte das 

empresas e a maioria dos produtores capacitados a elaborarem bons projetos, ficou 

absolutamente privilegiada com relação à distribuição dos recursos. Isto fica claro no gráfico a 

seguir: 
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GRÁFICO 3 – CAPTAÇÃO DE RECURSOS - LEI ROUANET POR ANO E REGIÃO

 

Fonte: Elaboração própria (2019) a partir de dados de MinC, 2017. 

 

Outra distorção nos objetivos iniciais da Lei Rouanet foi a adoção de dois valores 

diferentes de incentivos fiscais para as empresas: o Artigo 18 da referida lei, que concede 100% 

de abatimento do IR das empresas, limitado a 4% do valor a pagar no ano; e o Artigo 26, que 

concede 30% de abatimento, com a possibilidade de contabilização do patrocínio como despesa 

operacional12. A condição para que um projeto se enquadre em uma situação ou outra é a área 

cultural do projeto. Os projetos, para se enquadrarem no Artigo 18 precisam ser de uma das 

seguintes áreas culturais: 

a) artes cênicas;  

b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;  

c) música erudita ou instrumental;  

d) exposições de artes visuais;  

e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e 

cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a 

manutenção desses acervos; 

f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem 

e preservação e difusão do acervo audiovisual;  

g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial; 

h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar 

também como centros culturais comunitários, em Municípios com menos de 100.000 

(cem mil) habitantes. (BRASIL, 1991) 

 

Os projetos de todas as demais áreas são enquadrados no Artigo 26, que permite um 

abatimento muito menor do imposto, sendo, portanto, muito menos atraente para as empresas. 

Evidentemente que as empresas procuravam privilegiar os patrocínios que pudessem ser 

 
12 Esta possibilidade reduz o lucro das empresas antes do abatimento do patrocínio do imposto a pagar. Desta 

forma, a redução do imposto é a soma dos dois fatores: a redução da base de cálculo do IR e os 30% de dedução 

permitidos pelo Artigo 26 da Lei Rouanet. 
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alocados no Artigo 18, criando uma distorção no tipo de produção cultural desenvolvida no 

Brasil. O principal mecanismo de fomento público federal, que deveria espelhar a diversidade 

cultural e artística nacional, acabou enquadrado em segmentos específicos, definidos segundo 

uma lógica questionável de um pensamento baseado na racionalidade econômica. 

A Lei Rouanet, com todas as suas limitações e burocracia, acabou por se tornar o mais 

importante mecanismo de fomento à cultura do país, sendo responsável pela gestão e 

fiscalização de mais de 10 bilhões de reais ao longo de mais de 25 anos de funcionamento. Se 

tornou maior até do que o próprio do Ministério da Cultura, com quem é frequentemente 

confundida por leigos e a população em geral. A Lei vem aperfeiçoando seus mecanismos de 

funcionamento e relacionamento com os produtores culturais, mas precisa de revisões 

estruturais, especialmente com relação às distorções apontadas nos parágrafos anteriores.  

O que ocorre atualmente, em função da forma como a Lei Sarney foi criada, extinta e 

posteriormente recriada como Lei Rouanet, é que, não só os produtores e patrocinadores, mas 

quase a totalidade das instituições culturais mais importantes do país, como museus, fundações, 

associações e institutos culturais, se tornaram fortemente dependentes de seus mecanismos. Na 

hipótese de a Lei Rouanet ser simplesmente revogada, a arte brasileira teria que se reinventar 

de forma radical no que se refere ao fomento e às formas de acesso aos produtos e eventos 

culturais pela população. 

 

A ANCINE E AS LEIS DO AUDIOVISUAL 

Outra medida de Fernando Collor, em sua breve passagem pela Presidência da 

República, foi tomada no mesmo dia de sua posse: a instituição da Medida Provisória nº 155, 

de 15 de março de 1990 (BRASIL, 1990a), que implementava o Plano Nacional de 

Desestatização (PND): 

A partir deste momento surgem no Brasil as denominadas Agências Reguladoras para 

desempenhar esta função de intervenção estatal na economia, regulando, controlando 

e fiscalizando os setores estratégicos que o Estado delega à iniciativa privada. Se de 

um lado a Constituição Federal de 1988 preconiza o princípio da livre iniciativa, por 

outro traça diretrizes para a regulação de setores estratégicos passíveis de delegação, 

e ainda traz explicitamente a criação do órgão regulador para dois setores econômicos 

específicos, a telecomunicação e o petróleo (...). O maior impulso para a criação das 

agências foi dado após a instituição em 1990 do Plano Nacional de Desestatização 

(PND), no qual ficou estabelecido que vários setores estratégicos da economia seriam 

privatizados, gerando assim a necessidade da criação de órgãos de regulação e 

fiscalização para o Estado não perder o controle de tais atividades, fazendo prevalecer 

suas políticas públicas, a fim de assegurar com eficiência o bem-estar social (DIAS, 

2010). 
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O Governo Collor terminou precocemente em dezembro de 1992, com sua renúncia 

após a instauração do processo de impeachment em função de escândalos de corrupção. Desta 

forma, apesar de ter criado as condições necessárias para o surgimento das agências 

reguladoras, foi nos governos de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso que o plano 

pôde efetivamente ser posto em prática. Assim, foi promulgada a Lei nº 8.685, de 20 de julho 

de 1993, a chamada “Lei do Audiovisual” – em vigor até os dias de hoje; e foi criada, pela 

Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, a Agência Nacional do Cinema 

(ANCINE). 

Os incentivos previstos na Lei 8.685 e na MP 2.228-1, exclusivamente para o setor 

audiovisual e de alcance restrito às produtoras especializadas neste tipo de atuação, podem 

parecer um privilégio frente a outros campos das artes no país. Por que há uma lei exclusiva 

para projetos para o cinema e a TV, se já existia a Lei Rouanet, que abarca todos os campos da 

arte, inclusive o audiovisual?  

Examinando-se o dossiê com todos as discussões parlamentares sobre a Proposta de Lei 

3.908 de 1993 (BRASIL, 1993.b), que culminou na Lei 8.685 do mesmo ano, podemos entender 

que algumas condições levaram à criação da Lei do Audiovisual. A primeira foi o momento 

político brasileiro, com o Presidente Itamar Franco e seus ministros Fernando Henrique 

Cardoso (Fazenda) e Antonio Houaiss (Cultura), em uma clara tentativa de se contraporem ao 

Governo Collor e repararem os danos ao setor cultural causados por ele, como colocado 

anteriormente. Outra questão, presente nas discussões, foi a de criar condições para que a 

produção cinematográfica nacional voltasse a um nível de produtividade que havia na época da 

EMBRAFILME. A Indústria Audiovisual é colocada nos discursos, registrados no documento, 

como a quarta mais importante do mundo, depois das indústrias do petróleo, automobilística e 

do turismo. E somente a Lei Rouanet não seria um incentivo suficiente para impulsionar o setor 

e ajudá-lo a atingir este patamar industrial. (BRASIL, 1993.b). 

Outra condição que devemos considerar, é que o modelo de política cultural baseada 

nos incentivos fiscais, inaugurado com a criação do Ministério da Cultura e posteriormente com 

a Lei Sarney, já estava implantado e vigorando há sete anos no país. Este havia se mostrado 

mais cômodo para o Governo, pois atendia a questão do fomento e, ao mesmo tempo, delegava 

as decisões e fluxos dos incentivos para o mercado, isentando o Estado de assumir o ônus de 

discutir e implantar políticas públicas mais complexas e abrangentes para o setor cultural. 
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Especialmente porque o Governo, naquele momento, estava focado na estabilização da 

economia e na criação do Plano Real13, que seria anunciado no início do ano seguinte. 

A Lei do Audiovisual, gerida pela ANCINE a parir de 2001, engloba uma série de 

mecanismos de incentivos fiscais para a produção e distribuição de produtos audiovisuais 

brasileiros, com incentivos fiscais ainda mais vantajosos para as empresas investidoras que os 

da Lei Rouanet. Possui diferentes mecanismos para apoio a projetos audiovisuais, dependendo 

do imposto e do tipo de empresa que pode aproveitar o benefício fiscal. 

Os mecanismos previstos nos Artigos 1º e 1º-A são voltados para empresas em geral, 

que desejam patrocinar e se beneficiar de abatimentos no IR a pagar. O Artigo 1º é válido apenas 

para projetos de filmes para exibição em salas de cinema, enquanto o 1º-A pode ser utilizado 

para cinema ou para projetos para a TV. Outra diferença entre eles é a forma de operacionalizar 

o incentivo: o Artigo 1º-A é o mais simples e tem o funcionamento igual ao do Artigo 18 da 

Lei Rouanet: basta que a empresa faça um depósito na conta aberta para o projeto pela 

ANCINE, na ocasião da aprovação do projeto, para ter direito ao benefício fiscal.  

Já no Artigo 1º o produtor precisa contratar uma corretora de valores credenciada pela 

ANCINE, que opere na Bolsa de Valores e que transforme os recursos do patrocínio em 

Certificados de Investimento Audiovisual aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). A empresa patrocinadora adquire estes certificados junto à corretora, que repassa o 

recurso para o produtor, descontando uma taxa de corretagem. A grande vantagem deste 

mecanismo para as empresas patrocinadoras é que estes Certificados de Investimento 

Audiovisual são 100% dedutíveis do IR a pagar e ainda podem ser contabilizados como 

despesas operacionais, reduzindo o lucro e o imposto a pagar antes da dedução fiscal.  

Na prática, isto significa que uma empresa que patrocina um projeto aprovado no 

Artigo 1º obtém o direito de deduzir do IR a pagar, limitado a 3% do seu total, um valor maior 

que o aportado no projeto. E mais do que isso: ao adquirir cotas de investimento do filme, a 

empresa se torna sócia do produtor e pode, se desejar, negociar receber parte dos lucros com 

bilheterias e vendas do filme depois de pronto. Em resumo, patrocinar um filme utilizando o 

Artigo 1º da Lei do Audiovisual pode fazer com que a empresa obtenha “lucro” com a dedução 

fiscal e tenha participação nos resultados do filme, além de toda a publicidade de sua marca, 

como é de praxe nas operações de patrocínio. Vale lembrar que no Artigo 18 da Lei Rouanet e 

no Artigo 1º-A da Lei do Audiovisual é vedado o aproveitamento dos patrocínios como despesa 

 
13 O Plano Real foi um programa de estabilização da economia brasileira e controle da inflação, implantado pela 

Medida Provisória 434, de fevereiro de 1994. 
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contábil das empresas. O Artigo 26 da Lei Rouanet também permite esta contabilização, mas 

como o incentivo fiscal é de 30% do valor patrocinado, não há lucro na operação.  

Há de se comentar que o Artigo 1º-A foi incorporado à Lei do Audiovisual muitos 

anos depois, somente pela Lei nº 11.437, de 2006. O objetivo seria permitir que as empresas 

estatais, especialmente a Petrobras, maior patrocinadora do cinema brasileiro na ocasião, 

pudessem disfrutar de um incentivo aos moldes do Artigo 18 da Lei Rouanet. Como o Artigo 

1º da Lei do Audiovisual prevê o investimento nos projetos através da aquisição de produtos 

financeiros na Bolsa de Valores, muitas estatais possuíam impedimentos em operar por este 

mecanismo em função de seus estatutos e restrições legais. E na Lei Rouanet, os projetos 

audiovisuais são enquadrados no Artigo 26, que permite uma isenção fiscal muito menor sobre 

o valor patrocinado. Assim, a Lei do Audiovisual incorporou uma versão do Artigo 18 da lei 

Rouanet em seus mecanismos, aumentando ainda mais sua abrangência e possibilidades de uso. 

O Artigo 3º da Lei do Audiovisual é voltado para empresas que exploram 

comercialmente produtos audiovisuais no mercado brasileiro e remetem lucro para o exterior, 

recolhendo IR e CONDECINE14 na operação. Notadamente este mecanismo é voltado para 

estimular que as distribuidoras estrangeiras de filmes invistam na produção de projetos 

independentes brasileiros. O Artigo 3º-A é parecido com o Artigo 3º, mas com outro fator 

gerador do imposto: a transmissão em tempo real de programas estrangeiros no Brasil que 

gerem remessas de royalties para o exterior. Desta forma, as principais empresas usuárias deste 

mecanismo são os canais de TV aberta e por assinatura, que têm tais transmissões em suas 

programações, como eventos ou programas esportivos (que contem com participação de 

brasileiros). 

E há ainda os benefícios do inciso X do Artigo 39 da Medida Provisória nº 2.228-1, 

que concede isenção do CONDECINE para canais de TV que invistam em projetos brasileiros 

independentes, no mínimo, 3% dos lucros que remetem para suas matrizes no exterior. Desta 

forma, este é um mecanismo utilizado principalmente por canais de TV por assinatura 

estrangeiros operando no Brasil.  

A fim de resumirmos todos estes mecanismos, na tabela abaixo apresentamos um 

resumo dos mecanismos da Lei do Audiovisual, elaborados pelo autor: 

 

 
14 A CONDECINE – Contribuição para o Desenvolvimento do Cinema Nacional – é um tributo do tipo 

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), ou seja, de contribuições especiais de natureza 

extrafiscal e de arrecadação vinculada, de competência exclusiva da União previstos no Art. 149 da Constituição 

Federal de 1988. Este tributo será mais bem explorado e trabalhado à frente neste trabalho. 
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TABELA 3 – MECANISMOS DA LEI DO AUDIOVISUAL 

MECANISMO 
INVESTIDOR / 

PATROCINADOR 
MERCADO BENEFÍCIO 

1º  
EMPRESA TRIBUTADA 

POR LUCRO REAL 
SALAS DE CINEMA 

100% DEDUÇÃO IR + 

DEDUÇÃO CONTÁBIL COMO 

DESPESA, LIMITADO A 3% 

DO IR TOTAL A PAGAR 

1º - A 
EMPRESA TRIBUTADA 

POR LUCRO REAL 
CINEMA E TV 

100% DEDUÇÃO IR 

LIMITADO A 4% DO IR 

TOTAL A PAGAR 

3º  

DISTRIBUIDORAS DE 

PRODUTOS 

AUDIOVISUAIS NO 

BRASIL QUE REMETEM 

RECURSOS PARA O 

EXTERIOR SOBRE O 

LUCRO DA 

EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL DE 

PRODUTOS 

AUDIOVISUAIS NO 

BRASIL 

SALAS DE CINEMA E 

DVDS 

UTILIZAÇÃO DE 70% DO IR 

PAGO SOBRE REMESSA 

PARA APLICAÇÃO EM 

PROJETOS APROVADOS E 

ISENÇÃO DO CONDECINE 

REMESSA 

3º - A 

CANAIS DE TV QUE 

REMETEM RECURSOS 

PARA O EXTERIOR POR 

DIREITOS DE 

TRANSMISSÃO POR 

RADIODIFUSÃO OU 

ASSINATURA, DE 

OBRAS AUDIOVISUAIS, 

EVENTOS, OU 

COMPETIÇÕES 

ESPORTIVAS COM 

REPRESENTAÇÃO 

BRASILEIRA 

TVS ABERTAS E POR 

ASSINATURA 

UTILIZAÇÃO DE 70% DO IR 

PAGO SOBRE REMESSA 

PARA APLICAÇÃO EM 

PROJETOS APROVADOS 

39 - X 

PROGRAMADORA DE 

TV QUE RECOLHE 

CONDECINE 

REFERENTE À 

PROGRAMAÇÃO 

INTERNACIONAL 

(TRANSMITIDA 

DIRETAMENTE DO 

EXTERIOR PARA O 

BRASIL) 

TVS ABERTAS E POR 

ASSINATURA 

ISENÇÃO DO CONDECINE 

REMESSA, CASO APLIQUE 

3% DAS REMESSAS EM 

PROJETOS APROVADOS 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A ANCINE foi inicialmente vinculada, quando criada, ao Ministério da Indústria e 

Comércio. Claramente, desejava-se criar uma indústria cinematográfica nos moldes da indústria 

americana, onde os filmes geram lucros que sustentam a produção de novos filmes. Um dos 

indícios que sugere isto foi o fato de a Lei do Audiovisual ter sido criada com prazo determinado 
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para que os incentivos fiscais cessassem. Isto ocorreu antes da obrigatoriedade que a atual Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO)15 passou a impor a partir de 2010. A Lei Rouanet, por 

exemplo, foi criada sem este prazo de validade. Assim, os mecanismos da Lei do Audiovisual 

necessitam ser prorrogados pelo poder legislativo brasileiro, cada vez que o prazo expira, o que 

a coloca em uma posição frágil, dependendo do cenário político na época de sua renovação.  

Todavia, esta industrialização do cinema não aconteceu na prática, por uma série de 

fatores conjunturais e sociais do país, apesar de a Lei estar sendo utilizada desde sua criação 

pelos produtores culturais para viabilizar suas produções. A relação entre o valor do ingresso e 

a renda da população, a baixa quantidade de salas de cinema, especialmente fora dos grandes 

centros urbanos, o descompasso entre os incentivos para a produção, impulsionados a partir de 

então, e os investimentos na distribuição e exibição de filmes, podem ser exemplos de motivos 

pelos quais a Lei não tenha tornado o setor autossuficiente após mais de 20 anos de 

funcionamento. 

A partir de 2003, o predomínio absoluto das leis de incentivos fiscais começa a mudar. 

O Estado brasileiro reassume uma posição mais forte de provedor das políticas públicas para a 

Cultura e responsável pelo financiamento dos projetos propostos pela sociedade. Neste 

contexto, a ANCINE foi vinculada ao Ministério da Cultura em 2003, durante o primeiro ano 

do Governo Lula, com Gilberto Gil como Ministro da Cultura, que em seu discurso colocou 

esta posição: 

Na verdade, o Estado nunca esteve à altura do fazer de nosso povo, nos mais variados 

ramos da grande árvore da criação simbólica brasileira. É preciso ter humildade, 

portanto. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não deve deixar de agir. Não deve optar 

pela omissão. Não deve atirar fora de seus ombros a responsabilidade pela formulação 

e execução de políticas apostando todas as suas fichas em mecanismos fiscais e assim 

entregando a política cultural aos ventos, aos sabores e aos caprichos do deus-

mercado. É claro que as leis e os mecanismos de incentivos fiscais são da maior 

importância. Mas o mercado não é tudo. Não será nunca. Sabemos muito bem que em 

matéria de cultura, assim como em saúde e educação, é preciso examinar e corrigir 

distorções inerentes à lógica do mercado que é sempre regida, em última análise, pela 

lei do mais forte. Sabemos que é preciso, em muitos casos, ir além do imediatismo, 

da visão de curto alcance, da estreiteza, das insuficiências e mesmo da ignorância dos 

agentes mercadológicos. Sabemos que é preciso suprir as nossas grandes e 

fundamentais carências (GIL, 2003). 

 

A fala do ministro deixava claro que o desejo era de retomar o controle sobre as políticas 

culturais, incluindo as de fomento, para as rédeas do Estado. Na área do audiovisual, além de 

 
15 A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2009 – Lei nº 12.017, em seu Art. 91, parágrafo 1º, coloca que: “Os 

projetos de lei aprovados ou medidas provisórias editadas no exercício de 2010, que concedam renúncia de receitas 

da União ou vinculem receitas a despesas, órgãos ou fundos, devem viger por, no máximo, 5 (cinco) anos” 

(BRASIL, 2009). 
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subordinar a ANCINE ao Ministério da Cultura, Gilberto Gil retomou recomendações de um 

grupo de trabalho criado três anos antes, durante a realização do III Congresso Brasileiro de 

Cinema, em agosto de 2000. O Grupo Executivo de Desenvolvimento da Indústria do Cinema 

(GEDIC) da época fez várias recomendações, entre elas a criação da ANCINE, do 

CONDECINE e de fundos financeiros que pudessem fomentar as várias atividades que compõe 

o mercado audiovisual, como produção, distribuição e modernização da infraestrutura de 

exibição16. 

Assim, no final de 2006, foi criado um mecanismo de fomento direto aos projetos 

audiovisuais brasileiros, que veio para alterar a lógica histórica de dependência dos produtos 

culturais das leis de incentivos fiscais desde o fim da década de 1980: o Fundo Setorial do 

Audiovisual – FSA, criado pela Lei nº 11.437 de 28 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006).  

 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 1 

A História das políticas e do desenvolvimento do setor cultural no Brasil teve alguns 

períodos de maior importância: os anos de 1930 e 1940, com Getúlio Vargas, quando a cultura 

obteve sua significância reconhecida e houve a tentativa de se criar uma indústria 

cinematográfica nacional com base em estúdios comerciais e independentes; os anos 1970, 

durante a ditadura militar, quando se esboçou um Plano Nacional mais amplo e abrangente para 

o setor e houve o auge da atuação da EMBRAFILME como condutora das políticas para o 

audiovisual brasileiro; e a segunda metade dos anos 1980, com a criação do Ministério da 

Cultura e o início da “era das leis de incentivos fiscais”.  

Este último ponto vinha ditando o funcionamento da produção artística brasileira até 

os dias atuais. A primeira alternativa oferecida pelo Estado como política pública para o setor 

cultural, desde então, foi surgimento do FSA durante o Governo do Presidente Lula. O presente 

trabalho vai se ater, a partir de agora, à esta Lei em particular e analisar suas principais 

consequências, falhas e problemas, assim como os benefícios e potencialidades. 

 

  

 
16 Cf. CONGRESSO BRASILEIRO DE CINEMA, 2009. 
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CAPÍTULO 2 - A REALIZAÇÃO DE PROJETOS AUDIOVISUAIS COM RECURSOS 

DO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL (FSA) 

Neste capítulo, abordaremos diretamente o Fundo Setorial do Audiovisual. 

Analisaremos a legislação envolvida, que revela as condições estruturais que permitiram sua 

criação. Além disso, exploraremos as características da política pública que o tornaram um 

mecanismo com potencial de ser um divisor de águas no desenvolvimento do setor audiovisual 

brasileiro em muitos aspectos.  

A fim de compreendermos como a política foi posta em prática, passaremos pelos 

objetivos gerais e específicos do FSA – sintetizados em diretrizes e resultados esperados – e os 

confrontaremos com as chamadas públicas que selecionam os projetos de produtores brasileiros 

independentes para a distribuição dos recursos do Fundo. O intuito é relacionar as diferentes 

frentes de atuação e de fomento ao mercado com os objetivos inicialmente traçados. 

Analisaremos também números e dados decorrentes da aplicação dos recursos do FSA durante 

os anos nos quais a política está em vigor. 

Veremos também alguns aspectos relacionados à forma como as produtoras acessam as 

chamadas públicas para concorrer aos recursos do Fundo. Este ponto é importante a fim de 

embasar a pesquisa que foi realizada com estes agentes para este trabalho e que será apresentada 

no Capítulo 3.  

Avaliaremos ainda a Lei 12.485/2011, conhecida como Lei do Serviço de Acesso 

Condicionado17 (SeAC) ou Lei da TV Paga, que têm uma forte relação com as oportunidades e 

ameaças relacionadas à continuidade do FSA. Nesta mesma linha, não podemos deixar de 

abordar a crise que se instalou na ANCINE no meio da execução deste trabalho e que se tornou 

uma verdadeira ameaça, não só ao FSA, mas a todas as políticas públicas para o fomento e 

desenvolvimento do setor cultural brasileiro. 

 

CRIAÇÃO DO FSA 

A Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006, criou o Fundo Setorial do Audiovisual, 

definindo-o como uma programação orçamentária específica de um fundo financeiro existente 

 
17  A Lei 12.485/2011 define em seu Artigo 2º, seção XXIII , o Serviço de Acesso Condicionado como “serviço 

de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação 

remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais nas 

modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de distribuição obrigatória, por 

meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer” (BRASIL, 2011). 
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há muitos anos, o Fundo Nacional de Cultura (FNC). Esta lei, regulamentada em 2007, 

consolidou e ampliou recursos para o setor audiovisual, além de estabelecer a destinação dos 

mesmos como sendo prioritariamente para projetos audiovisuais realizados por empresas 

brasileiras independentes. O que tornou isto possível foi a existência da CONDECINE, a partir 

de então direcionada em sua totalidade para compor o orçamento do Fundo. Outras fontes de 

recursos foram adicionadas, mas a CONDECINE foi o ponto de partida para a criação da 

política e é, de fato, a mais importante. 

Uma característica fundamental do FSA foi incorporar, além da definição das fontes de 

recursos, a destinação dos mesmos. O próprio FNC, criado em 1991 juntamente com a Lei 

Rouanet, nunca teve uma regulamentação clara e uma forma democrática para distribuição dos 

recursos. Seu orçamento, à parte do FSA, é composto por indenizações, restituições e 

ressarcimentos de projetos que utilizam a Lei Federal de Incentivo à Cultura, contribuições da 

Loteria Federal, concessão de serviços públicos de radiodifusão, entre outras (BRASIL, 1991). 

O acesso ao Fundo para a execução de projetos sempre foi realizado através de 

convênios com empresas sem fins lucrativos de natureza cultural, que solicitam o apoio pelos 

mesmos caminhos que um projeto tramita para ser aprovado na Lei de Incentivo. Com a 

diferença que, na Lei de Incentivo, o projeto recebe uma aprovação técnica e precisa, depois 

disso, captar recursos em empresas que recolhem IR. Quando a solicitação é para o FNC, o 

projeto, caso seja aprovado, receberá os recursos diretamente da União.  

O que ocorre é que a decisão de quais projetos serão contemplados pelo Fundo não saem 

de editais públicos, mas de políticas conhecidas como “de balcão”, onde é necessário conseguir 

apoio político e fazer lobby para ter seu projeto contemplado. Esta forma de o Estado brasileiro 

se relacionar com os produtores objetivando o fomento à cultura foi apontada por Marilena 

Chauí: 

do lado dos produtores e agentes culturais, o modo tradicional de relação com os 

órgãos públicos de cultura é o clientelismo individual ou das corporações artísticas 

que encaram o Estado sob a perspectiva do grande balcão de subsídios e patrocínios 

financeiros (CHAUÍ, 1995, p. 81). 

 

Aparentemente com a intenção de manter o clientelismo de que fala Chauí, o FNC nunca 

foi regulamentado para a distribuição de seus recursos. O texto oficial fala de “propostas 

culturais de demanda espontânea que têm afinidade com as políticas do setor cultural” 

(BRASIL, 1991). Ainda segundo o texto da lei, o processo seletivo das demandas a esses 

recursos “é realizado pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC), mediante a 
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celebração de convênio ou contrato de repasse” (BRASIL, 1991). Nestes dois trechos fica 

evidente a falta de especificidade na distribuição dos recursos públicos. 

Já no caso do FSA, esta perspectiva foi alterada. Os Artigos 3º e 4º da Lei 11.437 

estabelecem que os recursos devem ser aplicados em “projetos de desenvolvimento da atividade 

audiovisual e produção de obras audiovisuais brasileiras”, nas modalidades reembolsável ou 

não reembolsável:  

Art. 3º Os recursos a que se refere o art. 2º desta Lei poderão ser aplicados: 

I – Por intermédio de investimentos retornáveis em projetos de desenvolvimento da 

atividade audiovisual e produção de obras audiovisuais brasileiras; 

II – Por meio de empréstimos reembolsáveis; ou 

III – Por meio de valores não-reembolsáveis em casos específicos, a serem previstos 

em regulamento. 

Art. 4o Os recursos a que se refere o art. 2o desta Lei apoiarão o desenvolvimento dos 

seguintes programas, nos 

termos do art. 47 da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001: 

(Regulamento) 

I – Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro - PRODECINE; 

II – Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro - PRODAV; 

III – Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura do Cinema e do 

Audiovisual - PRÓ-INFRA (BRASIL, 2006). 

 

Foi o ponto II do Artigo 4º transcrito acima – o PRODAV, que foi a base para a 

regulamentação e definições relativas à distribuição dos recursos do FSA. A partir de 2013 foi 

elaborado o Regulamento Geral do PRODAV, que na prática passou a estabelecer as diretrizes 

e condições para a aplicação dos recursos do Fundo. As ações englobam todas as linhas de 

produção de conteúdos audiovisuais, incluindo as ações para projetos voltados para o cinema. 

O PRODECINE já havia sido previsto na Medida Provisória 2.228/2001, mas sua aplicação 

prática ocorreu somente através da Lei 11.437/2006. 

 

OBJETIVOS, DIRETRIZES E RESULTADOS ESPERADOS 

O Regulamento Geral do PRODAV, que vem sendo atualizado constantemente desde 

2013, estabelece os objetivos gerais e específicos do programa. Ao examiná-los, percebe-se o 

quanto abrangente e potente é o desenho de sua política. Além de objetivos gerais bastante 

amplos, entre os quais: 

a) expandir a produção independente de conteúdos audiovisuais, com qualidade 

técnica e artística e diversidade de gêneros, formatos, autores, públicos-alvo e origens 

regionais;  

b) identificar e desenvolver os arranjos produtivos regionais de produção audiovisual;  

c) induzir crescimento do mercado nacional de televisão por assinatura e de vídeo por 

demanda, com base na organização e fortalecimento das programadoras brasileiras;  
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d) organizar e estimular o desenvolvimento do mercado de licenciamentos de 

conteúdos audiovisuais para televisão, internet para computadores e dispositivos 

móveis;  

e) induzir estratégias de integração entre cinema, televisão e internet, visando à 

máxima circulação dos conteúdos brasileiros independentes; 

f) promover um ambiente de inovação e concorrência, de parceria entre 

programadoras e produtoras independentes e de participação, atenção e respeito ao 

consumidor;  

g) ampliar a competitividade internacional das empresas audiovisuais brasileiras, em 

especial as programadoras de televisão (ANCINE, 2018a). 

 

O regulamento traz ainda objetivos específicos para oito áreas do setor audiovisual, a 

saber: a organização institucional; o desenvolvimento de projetos; a infraestrutura de produção; 

a diversidade; a circulação das obras; o acesso aos conteúdos e serviços; a concorrência na 

prestação de serviços de comunicação e a cultura crítica, reconhecimento e preservação da 

memória audiovisual. No quadro a seguir transpusemos o detalhamento destes objetivos: 

 

TABELA 4 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO FSA 

Organização institucional a) fortalecer as micro, pequenas e médias empresas audiovisuais brasileiras, 

estimulando as boas práticas de governança corporativa;  

b) apoiar a organização e fortalecimento das programadoras brasileiras e a 

implantação de novos canais de televisão e de plataformas de vídeo por demanda, 

em especial os dedicados a obras audiovisuais que constituam espaço qualificado;  

c) estimular o planejamento e desenvolvimento de arranjos produtivos regionais e 

setoriais, integradores de agentes econômicos públicos e privados;  

d) induzir a organização de núcleos de criação em empresas audiovisuais e 

empresas especializadas na construção de roteiros e desenvolvimento de projetos 

e formatos audiovisuais;  

e) estimular a profissionalização da atividade de comissionamento de conteúdos 

pelas programadoras;  

f) apoiar a organização de empresas e capacidades para o desenvolvimento de 

novas tecnologias e serviços;  

g) apoiar a organização de canais internacionais de televisão programados por 

empresas brasileiras.  

 

Desenvolvimento de 

projetos 

a) fomentar a criação e desenvolvimento de formatos e projetos audiovisuais, em 

especial os relativos a obras seriadas;  

b) induzir a organização de núcleos e empresas de criação, especializados na 

construção de roteiros e desenvolvimento de projetos e formatos audiovisuais;  

c) incentivar a aproximação dos desenvolvedores de jogos eletrônicos com as 

cadeias produtivas de conteúdos para cinema e televisão, financiando o 

desenvolvimento de projetos integrados;  

d) promover um ambiente de criação e experimentação para a produção de 

conteúdo das TVs universitárias e comunitárias.  

 

Infraestrutura de 

produção 

a) fomentar a atualização tecnológica das empresas audiovisuais brasileiras e 

desenvolver capacidades de operação;  

b) estimular a organização de centros técnicos regionais de produção audiovisual, 

articulados com os agentes e as atividades de capacitação, produção e programação 

audiovisual.  

 

Diversidade audiovisual a) prover recursos financeiros para novos polos de produção e inovação; 
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b) estimular o intercâmbio com empresas de outros países para a produção, difusão 

e comercialização de conteúdos;  

c) identificar e desenvolver especialidades produtivas, em especial as obras de 

animação e jogos eletrônicos;  

d) financiar e divulgar as práticas inovadoras em gestão de projetos e utilização de 

novas tecnologias;  

e) premiar o mérito artístico e profissional e as melhores práticas do setor 

audiovisual.  

Circulação das obras 

audiovisuais 

a) incentivar a máxima circulação das obras brasileiras pelos diversos segmentos 

do mercado audiovisual, no Brasil e no exterior, e induzir sua comercialização por 

múltiplos agentes; 

b) induzir o pré-licenciamento de conteúdos audiovisuais independentes;  

c) apoiar a organização das grades e faixas de programação dos canais, estimulando 

procedimentos públicos e isonômicos de seleção de conteúdos independentes;  

d) contribuir para a expansão da participação do audiovisual na pauta brasileira de 

exportações.  

 

Acesso aos conteúdos e 

serviços audiovisuais 

a) apoiar a inclusão de canais brasileiros de espaço qualificado nos pacotes de TV 

por assinatura e estimular sua subscrição pelos espectadores, com atenção especial 

aos canais dedicados a filmes e obras seriadas documentais, de animação e de 

ficção;  

b) apoiar a constituição de plataformas nacionais de vídeo por demanda para oferta 

descentralizada de conteúdos em ambiente de televisão e internet;  

c) integrar os espectadores das TVs comunitárias e universitárias ao circuito de 

exibição, estimulando a produção de conteúdos dirigidos;  

d) incrementar a participação dos conteúdos audiovisuais nas políticas 

educacionais e no ambiente escolar.  

 

Concorrência na 

prestação de serviços de 

comunicação audiovisual 

a) induzir um modelo de produção audiovisual baseado na segregação das 

atividades de produção, programação e empacotamento de conteúdos;  

b) promover a competição isonômica no mercado de conteúdos audiovisuais pela 

redução das barreiras de acesso de produtoras e programadoras brasileiras a 

recursos financeiros;  

c) desestimular situações e condutas anticoncorrenciais e predatórias nas 

atividades audiovisuais, limitando as relações de exclusividade, a integração 

vertical das empresas e o controle sobre conteúdos e audiência.  

 

Cultura crítica e ao 

reconhecimento e 

preservação da memória 

audiovisual 

a) incentivar a preservação da memória audiovisual e iconográfica e induzir o 

depósito das obras na Cinemateca Brasileira;  

b) patrocinar o desenvolvimento e publicação da investigação crítica sobre os 

conteúdos audiovisuais, em seus aspectos estéticos, econômicos e tecnológicos.  

 

Fonte: ANCINE, 2018a. 

 

Esta grande quantidade de objetivos gerais e específicos foi sintetizada pela Resolução 

do Comitê Gestor do FSA nº 02, de 10/03/2009, em diretrizes e resultados esperados do 

programa: 

Diretrizes: 

a. Melhorar a posição competitiva das empresas brasileiras independentes do 

cinema e do audiovisual nos mercados interno e externo; 

b. Atuar em gargalos específicos de segmentos deficientemente contemplados 

pelos mecanismos de fomento vigentes; 

c. Ampliar o consumo dos produtos brasileiros do cinema e do audiovisual; 
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d. Estimular modelos de negócios menos dependentes dos recursos públicos e 

compartilhar os riscos inerentes da atividade audiovisual entre os agentes públicos e 

privados; 

e. Aperfeiçoar a competência artística, técnica, gerencial e financeira das 

empresas brasileiras do cinema e do audiovisual; 

f. Estimular a produção de conteúdo cinematográfico e audiovisual com alto grau 

de competitividade nos mercados doméstico e internacional; 

g. Aperfeiçoar a capacitação profissional do setor audiovisual.  

 

Resultados e Impactos Esperados: 

i. Aumento do mercado cinematográfico e audiovisual brasileiro; 

ii. Crescimento sustentado da participação de mercado da produção 

cinematográfica e audiovisual independente no Brasil e no mundo, em todos os 

segmentos de mercado; 

iii. Evolução de condições isonômicas de competição para as empresas brasileiras 

independentes que atuam na indústria do cinema e audiovisual; 

iv. Aumento da cooperação entre os agentes dos diferentes elos da cadeia 

produtiva do setor de cinema e audiovisual; 

v. Ampliação e diversificação da infraestrutura de exibição cinematográfica, 

especialmente nos lugares carentes de salas de cinema; 

vi. Fortalecimento das empresas de produção independentes; 

(ANCINE, 2009, numerações do autor). 

 

CHAMADAS PÚBLICAS 

Os editais lançados pelo FSA nos primeiros anos foram organizados seguindo quatro 

linhas de ação: o PRODECINE, dedicado às operações de investimento em produção 

independente de obras cinematográficas de longa-metragem brasileiras; o PRODAV, para 

investimento em produção independente de obras audiovisuais brasileiras para televisão, 

privada ou pública, aberta ou por assinatura; a aquisição de direitos de distribuição de obras 

cinematográficas; e comercialização de obras cinematográficas de longa-metragem (ANCINE, 

2008a). 

Gradualmente, mas especialmente a partir de 2013 e até 2017, as chamadas públicas se 

diversificaram, ganhando um alcance mais amplo. Na tabela a seguir, organizamos a linhas de 

ação do FSA em 2017, a fim de demonstrar esta diversidade, uma vez que os objetivos 

específicos a serem atingidos são numerosos e buscava-se atender as diretrizes traçadas e 

alcançar os resultados esperados, conforme colocado anteriormente: 

 

TABELA 5 – LINHAS DE AÇÃO FSA 2017 

Nome da linha Descrição 

PRODECINE 01 Produção Cinema – propostas de produtoras 

PRODECINE 02 Produção Cinema – propostas de distribuidoras 

PRODECINE 03 
Comercialização e distribuição de projetos para o mercado  

de salas de cinema 

PRODECINE 04 
Produção Cinema – complementação de recursos para 

finalização de projetos 
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PRODECINE 05 Produção Cinema – Linguagem inovadora e relevância Artística 

PRODECINE 06 Coprodução América Latina  

PRODECINE 07 Edital bilateral – Argentina  

PRODECINE 08 Edital bilateral – Portugal  

PRODECINE 09 Edital bilateral – Uruguai  

PRODECINE 10 Edital bilateral – Chile  

Edital Sav/MinC 01 Longa-metragem de baixo orçamento de ficção 

Edital Sav/MinC 02 Longa-metragem de baixo orçamento infantil 

Edital Sav/MinC 03 Longa-metragem de baixo orçamento afirmativo 

Edital Sav/MinC 04 Longa-metragem de baixo orçamento documentário 

Edital MinC/CPLP 
Filmes de ficção e documentários produzidos por países de 

língua portuguesa 

PRODAV 01 Produção de projetos para TV (séries e telefilmes) 

PRODAV 02 
Programação de TV propostas por emissoras de televisão 

aberta e por assinatura 

PRODAV 03 Núcleos criativos para desenvolvimento de projetos 

PRODAV 04 Laboratórios para desenvolvimento de projetos 

PRODAV 05 Desenvolvimento de projetos 

PRODAV 06 
Suporte Automático para produtoras por desempenho 

comercial de seus projetos 

PRODAV 07 
Suporte automático para produtoras por desempenho 

artístico de seus projetos 

PRODAV 08 Programação de TV’s Públicas - Região Norte 

PRODAV 09 Programação de TV’s Públicas - Região Nordeste 

PRODAV 10 Programação de TV’s Públicas - Região Centro Oeste 

PRODAV 11 Programação de TV’s Públicas - Região Sudeste 

PRODAV 12 Programação de TV’s Públicas – Região Sul 

PRODAV 13 Renovação de Núcleos Criativos 

PRODAV 14 Produção de jogos eletrônicos para exploração comercial 

Arranjos Regionais 
Disponibilização de recursos para editais elaborados por 

secretarias de Cultura de Estados e capitais 

Programa Cinema 

Perto de Você: Eixo UM 
Linhas de crédito e investimento 

Programa Cinema 

Perto de Você: Eixo DOIS 
Projeto Cinema da Cidade 

Programa Cinema 

Perto de Você: Eixo TRÊS 
Medidas de desoneração tributária 

Programa Cinema 

Perto de Você: Eixo QUATRO 
Sistema de Controle de Bilheteria 

Programa Cinema 

Perto de Você: Eixo CINCO 
Digitalização do parque exibidor 

Fonte: Elaboração própria (2019) a partir de dados de ANCINE, 2017b. 

 

Se compararmos estas chamadas públicas, que distribuem os recursos do FSA para o 

setor produtivo, com as diretrizes e resultados esperados relacionados anteriormente, veremos 

que há coerência entre elas. Era esperado que houvesse essa correlação entre objetivos e 

chamadas públicas, uma vez que, segundo Costa e Castanhar:  

quando se elaboram políticas públicas, um aspecto interessante a ser observado é que, 

ao mesmo tempo em que a especificação (ou detalhamento) do conteúdo do programa 

é uma condição preliminar para a avaliação de processo, a própria iniciativa de se 

planejar e realizar a avaliação de processo contribui para uma especificação mais 



 

  
 

69 

adequada e realista do conteúdo do programa. Note-se que isso é uma condição 

importante para, de um lado, assegurar que o programa seja mais efetivo (já que a 

consistência interna do programa terá passado por um crivo preliminar) e, de outro, 

que a avaliação de resultados e impacto seja mais eficaz uma vez que o desempenho 

do programa será comparado com metas e expectativas mais coerentes e realistas. 

(COSTA e CASTANHAR, 2003, p. 984). 

 

Estamos considerando que a criação do FSA foi elaborada deliberadamente para poder 

ser corretamente avaliada, como indicam Ramos e Schabbach (2012) e a fim de alcançar a 

efetividade e eficácia citada por Costa e Castanhar (2003). Desta forma, as diretrizes “a” e “f” 

– que dizem respeito à melhoria da competitividade das empresas brasileiras independentes que 

trabalham no mercado audiovisual interno e externo, podem ser relacionadas a vários editais.  

Os PRODECINEs 05 a 10, por exemplo, estimulam coproduções de empresas 

brasileiras com as de outros países, uma vez que esses acordos são mandatórios para a 

efetivação dos aportes nos projetos selecionados. Isto obriga as empresas brasileiras que 

queiram participar do edital a buscarem e firmarem relações com produtoras de outros países, 

permitindo que elas possam comercializar seus projetos em outros mercados, o que melhora a 

competitividade internacional de produtos audiovisuais brasileiros. 

Os PRODECINEs 01 e 02 e os PRODAVs 01 e 02 obrigam as produtoras a buscarem 

distribuidoras de filmes e canais de televisão, respectivamente, para poderem apresentar seus 

projetos, pois é obrigatório firmar contratos com essas empresas para que as propostas possam 

concorrer aos recursos das chamadas. Isto é interessante, pois aumenta o poder competitivo no 

mercado interno das produtoras que conseguem obter êxito nesses acordos, colocando-as em 

condições mais vantajosas para exibirem seus produtos ao público – seja nas salas de cinema 

ou na televisão. 

Ao mesmo tempo, ao promover esse movimento em direção ao mercado exibidor de 

produtoras audiovisuais de todo o país, que antes tinham acesso muito restrito a recursos, 

através dos mecanismos de incentivos fiscais e poucos editais governamentais, o FSA caminha 

na direção da diretriz “b” e dos resultados esperados “iii”, “iv” e “vi”. Ou seja, o financiamento 

de projetos pelo FSA buscou promover uma democratização dos recursos de produção que 

quebrasse paradigmas históricos criados desde o estabelecimento das Leis de Incentivos 

Fiscais, como discutido no capítulo anterior. O modelo predominantemente baseado na busca 

de empresas patrocinadoras para uso de incentivos fiscais, que acabou se concentrando em 

poucas produtoras do eixo Rio-São Paulo, mudou para editais públicos regulares, consistentes 
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e diversificados, acessíveis a qualquer produtora capacitada a apresentar e produzir bons 

projetos, de qualquer região do país.  

No que se refere às lógicas de mercado e de distribuição de recursos públicos através de 

editais, ou fomento direto, a equação “diretrizes versus chamadas públicas” do FSA também 

estabeleceu novas práticas e parâmetros. Baseadas nas diretrizes “b” e “e”, esta última 

especialmente referente ao aperfeiçoamento artístico das produções brasileiras, as chamadas 

PRODECINE 05 e os Editais Sav/MinC cumprem um papel importante, na medida que 

privilegiam a originalidade dos argumentos e qualificação dos profissionais envolvidos em 

detrimento do potencial comercial das obras. Nestas chamadas, diferentemente da maioria das 

demais, o plano de negócios para comercialização futura dos projetos não é tão importante para 

a escolha das propostas que serão contempladas.  

Estas mesmas diretrizes também são alcançadas na medida que o FSA rompe uma lógica 

histórica de editais, onde cada proponente18 que era contemplado deveria “dar lugar” para outro 

no próximo edital, supostamente democratizando os recursos entre todos os que os pleiteiam. 

Em outras palavras, sempre houve um temor dos produtores de que não seriam contemplados 

continuamente nos mesmos editais, ou até mesmo desconfiança do mercado a respeito da lisura 

do processo quando isso ocorria. Além disso, este rodízio forçado poderia induzir produtores a 

práticas como, por exemplo, abrir novas empresas para disfarçar os realizadores por trás delas 

e escaparem destas repetições de proponentes. Os critérios subjetivos por trás de comissões de 

seleção, ainda que não pudessem ser explícitas, corroboravam com Rubim, que afirma que: 

tornar os editais o instrumento dominante para distribuição democrática e republicana 

de recursos para a Cultura não significa desconhecer seus limites de operar em dadas 

circunstâncias, devido às suas exigências técnicas, que não são conhecimento 

compartilhado pelas diferentes comunidades culturais (RUBIM, 2016, p. 274). 

 

No entanto, esta lógica, plausível para o senso comum, não contribuiria para alcançar as 

diretrizes e resultados esperados do FSA. Para tanto, é preciso que cada produtora, 

individualmente, possa fazer investimentos em seus projetos, sua estrutura, capacitação de 

pessoal e outros, o que só é possível se houver perspectiva de fomento contínuo para seus 

projetos futuros. Isto é incompatível com uma lógica de alternância de proponentes em nome 

de uma suposta democratização dos recursos. A lógica do FSA passou a ser exatamente o 

oposto: quanto mais uma produtora recebe recursos e os aplica corretamente em seus projetos, 

 
18 É chamada de proponente a pessoa física ou jurídica que assume a responsabilidade legal sobre a realização de 

projetos culturais em mecanismos de fomento com recursos públicos. 
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mais ela se desenvolve, melhores projetos ela realiza e mais chances tem de ser contemplada 

novamente em outras chamadas públicas. Isto gera resultados que vão de encontro a 

praticamente todas as diretrizes e resultados esperados estabelecidos na criação do FSA. 

Esta nova visão apresentada pelo FSA fortalece o mercado como um todo, inclusive as 

empresas estreantes ou com pouca experiência de realizações com recursos públicos. Há editais 

de desenvolvimento, onde a posterior proposição para produção se torna facilitada; há editais 

resultantes de arranjos regionais, que fomentam produções locais, temáticas, de baixo 

orçamento, entre outros exemplos. Esta é a grande diferença do FSA para a lógica das leis de 

incentivo, onde a continuidade de apoio às mesmas empresas cria uma barreira de entrada para 

novos participantes. O FSA permite a entrada de novos participantes fornecendo a eles 

condições de permanecerem se beneficiando da política com uma perspectiva menos pontual e 

mais estruturante. 

Esta lógica se torna explícita nas chamadas PRODAV 06 e 07, referentes ao Suporte 

Automático. Nesta categoria, as produtoras acumulam pontos em função da comercialização de 

produtos audiovisuais no mercado, independentemente das fontes de recursos utilizadas para 

produzi-los. Todo produto audiovisual, mesmo que produzido sem recursos públicos, pode 

contabilizar seus resultados em uma conta automática aberta para esta finalidade, seguindo as 

regras do programa. Assim, caso a produtora obtenha a qualificação para concorrer, pode obter, 

de forma automática, ou seja, sem a necessidade de apresentar um projeto em um edital, um 

montante de recursos do FSA para a alocação em projetos de sua escolha pelos próximos 24 

meses, desde que sejam atendidos os critérios da chamada. Isto demonstra que a lógica do FSA 

passou de “se ganhou deve dar lugar a outro” para “se ganhou e produziu projetos com bons 

resultados pode continuar ganhando cada vez mais para se desenvolver e, consequentemente, 

aprimorando sua atuação no mercado como um todo”. 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Os editais do FSA têm critérios para escolha de projetos baseados em dois pontos 

principais. Primeiro, a habilitação do projeto e do proponente, o que inclui cumprir 

corretamente a burocracia necessária e apresentar a documentação exigida em cada edital; 

segundo, a qualidade do projeto apresentado, que inclui aspectos artísticos, qualificação da 

equipe e também, para a maioria das chamadas públicas, a apresentação de um plano de 

negócios que demonstre coerência, segurança e credibilidade de que o produto audiovisual 
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resultante do projeto poderá ter uma trajetória exitosa no mercado, com resultados comerciais 

relevantes. 

Carolina Pereira elaborou um estudo sobre o a escolha dos projetos nos editais do FSA 

e detalhou o processo de uma das chamadas públicas, o PRODECINE 01/2013. A autora 

explicitou o edital após a fase de habilitação, que possui caráter eliminatório e trata da inscrição 

da proposta, apresentação de informações sobre a proponente e envio de documentação 

obrigatória. Pereira explicou que, uma vez habilitada a proposta, durante da fase de avaliação, 

os critérios de pontuação dos projetos e respectivos pesos na composição da nota final 

são objetivamente elencados no texto da chamada pública. Essa análise é realizada 

por pareceristas da ANCINE, sendo que os critérios artísticos também recebem uma 

nota de dois pareceristas externos. Com base nessas análises e considerando uma nota 

média mínima de corte (eliminatória) de 2,5 (metade da nota máxima, que é 5), esses 

projetos, em ordem decrescente de nota, são ranqueados, e seguem os 40 melhores 

projetos para uma segunda etapa de seleção. A segunda etapa de escolha, consiste 

numa defesa oral (também conhecida como pitching), onde as produtoras proponentes 

apresentam seus projetos ao Comitê de Investimento do FSA. A missão deste comitê 

é escolher, dentre esse universo de projetos que passaram pela primeira etapa, em 

quais projetos investir recursos e o quanto de recursos investir em cada um deles, 

utilizando critérios que não constam explicitamente do edital e seguem questões 

discricionárias e subjetivas. (PEREIRA, 2016. p. 41) 

 

Assim, possuindo critérios objetivos obrigatórios a serem cumpridos e pontuados com 

notas e ainda uma parte da seleção seguindo critérios subjetivos, uma proposta, de fato, precisa 

convencer os técnicos e a banca examinadora de suas qualidades. A base deste convencimento 

é a qualidade do projeto preparado anteriormente à sua submissão ao edital. Não se trata apenas 

de transpor ideias do que se quer realizar na tela para o papel, o que por si só não é uma tarefa 

trivial. É preciso realizar um consistente planejamento acerca do produto cultural a ser 

realizado, incluindo previsão da equipe, cronograma, orçamento, justificativas baseadas em 

oportunidades de mercado, originalidade, ineditismo, questões estéticas ou outros aspectos 

artísticos. 

Antes de abordarmos o projeto audiovisual, devemos dar um passo atrás e elucidar 

brevemente a trajetória que uma ideia pode percorrer, desde a sua concepção até a sua 

apresentação como produto cultural ao público.  

Quando um artista, produtor ou um criador de qualquer natureza concebe uma história 

ou assunto que deseja transformar em um produto audiovisual, esta precisa ser documentada e 

transposta para o papel. Guerra e Junior (2011), definiram a “produção cultural 

empreendedora”, como a que “se desdobra em ações relacionadas a ressignificações, reflexões, 

diálogos e práticas indutoras da esfera pública voltadas para a efetividade e o fortalecimento da 

produção local junto a parceiros estratégicos” (GUERRA E JUNIOR, 2011, p. 90). Os autores 
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listaram ações que podem compor essa dimensão, como: [re]significação cultural; aproximação 

de identidades com a realidade local; entendimento do cinema como uma forma de pensar; 

interlocução com o público; utilização de ferramentas digitais e articulação institucional com o 

Estado. (GUERRA E JUNIOR, 2011). 

No fazer audiovisual, quaisquer destas motivações que irão se desdobrar em um produto 

nasce de um argumento. É a pedra fundamental de qualquer longa-metragem, série para TV, 

documentário, curta-metragem, telefilme, reality show19, programa de variedades, obra 

experimental ou outras variações de formatos ou técnicas para se produzir um produto 

audiovisual.  

O conteúdo de um projeto pode refletir diversos aspectos da sociedade, momentos 

políticos, gostos e costumes de momento, influências históricas, motivações pessoais ou 

simplesmente desejos ou motivações artísticas para se contar histórias através de imagens em 

movimento. Davino e Bellicieri (2012, p. 697), indicam que o “cinema, do industrial em série 

ao experimental, nasce de um argumento. Um filme é, enquanto resultado, a melhor (ou não) 

forma procedimental de realizar uma ideia, audiovisualmente baseado em um argumento 

prévio”. Zenha e Nogueira (2016) complementam, explicando que a construção da ideia de uma 

obra acontece com a elaboração do argumento, que é peça fundamental para a participação em 

editais e seleções e projetos. Segundo os autores, o argumento é um texto corrido, como um 

conto literário, normalmente sem diálogos ou divisões de cenas e sequencias, a não ser que 

estes sejam importantes para esclarecer detalhes da obra. O autor do argumento, a partir do 

momento que o registra na Biblioteca Nacional20 passa a ser o detentor dos direitos autorais e 

patrimoniais sobre ele. 

 
19 Reality Shows são obras audiovisuais constituídas a partir de um formato fixo de obra audiovisual, cuja 

trama/montagem seja organizada a partir de dinâmicas predeterminadas de interação entre pessoas reais. Assim, 

os personagens não são atores interpretando o papel, são as pessoas físicas que participam de dinâmicas 

determinadas pelo formato, que pode ser reproduzido e comercializado para outras edições e outras localidades. 

(Cf. ANCINE, 2012) 
20 Na Biblioteca Nacional, o registro de uma obra serve para garantir maior segurança jurídica e evitar ou facilitar 

a resolução de conflitos judiciais e extrajudiciais futuros através da certificação pública de sua declaração de 

autoria ou titularidade sobre a obra intelectual. O serviço possui como resultado o assentamento (registro) e a 

publicação das informações legais declaradas pelo autor/titular no requerimento de registro, conforme cópia da 

obra intelectual depositada. Além disso, é garantida a preservação da cópia da obra intelectual registrada, pelo 

prazo de duração dos direitos patrimoniais, para consulta e referência futura, ressalvadas as restrições de acesso às 

obras inéditas, em atenção aos direitos morais do autor. Importante destacar que a BN não faz busca de conteúdos 

para verificar se há um registro prévio de cada material. Qualquer pessoa pode registrar qualquer conteúdo como 

sendo de sua autoria. Em caso de disputas ou conflitos, será considerado como válido o registro mais antigo. Deve 

ser observada a “Lei dos Direitos Autorais - nº 9.610/98” (Cf. FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 1998). 



 

  
 

74 

Para que seja elaborado um projeto consistente, somente o argumento não é o suficiente. 

É preciso que este seja transformado em roteiro, que desenvolve a história, tornando possível o 

planejamento da produção, ou seja da filmagem e realização da obra. Um roteiro desenvolve o 

argumento e o separa em cenas, com diálogos, personagens, dá indicações de cenários e 

aspectos de arte, como figurinos e maquiagens, revela as necessidades de produção como 

locações específicas, veículos, animais, objetos, efeitos especiais e muitos outros detalhes do 

que será gravado ou produzido. Segundo Syd Field,  

o roteiro é como um substantivo, sobre uma pessoa, ou pessoas, num lugar, ou lugares, 

vivendo sua “coisa”. Todos os roteiros têm assunto e o assunto de um roteiro é 

definido como a ação que acontece, e o personagem para quem ela acontece. Há dois 

tipos de ação: ação física e emocional; uma perseguição de carro e um beijo. 

Discutimos personagens em termos de necessidade dramática e dividimos o conceito 

de personagem em dois componentes: interior e exterior; a vida de seu personagem 

desde o seu nascimento até o fim do filme. (FIELD, 1995 p. 47 apud MITERER E 

SANTOS, 2009) 

 

Já Doc Comparato coloca que “um bom roteiro não é garantia de um bom filme, mas 

sem um bom roteiro não existe, com certeza, um bom filme” (COMPARATO, 2009, p. 20). 

Da mesma forma, sem a existência do roteiro, não existe um bom projeto. Sem ele, a 

elaboração do orçamento fica comprometida pela falta de informações sobre as cenas, indicação 

de locações, características dos personagens e todos os demais detalhes que revela sobre o 

produto final que dele resultará. Por isso, em quase todos os editais de produção de obras 

audiovisuais, o roteiro é arquivo obrigatório a ser enviado.  

Para que o roteiro seja produzido, é, também obrigatório, que haja uma cessão de 

direitos patrimoniais do autor do argumento para o(s) roteirista(s), que se tornarão, também 

com o registro na Biblioteca Nacional, detentores dos direitos autorais e patrimoniais do roteiro 

da obra audiovisual. A única exceção para a necessidade de um contrato de cessão do argumento 

é quando o autor ou autores do argumento e do roteiro for(em) a(s) mesma(s) pessoa(s). 

O próximo passo seria, através de uma análise técnica do roteiro, gerar uma lista de 

necessidades para a produção da obra. Estas informações subsidiarão a elaboração de um 

orçamento, que costuma ser considerado a parte mais importante do projeto. Aída Marques, 

professora do curso de cinema da UFF/RJ, coloca que esta é uma tarefa normalmente 

desempenhada pelo primeiro assistente de direção. De acordo com a autora, o documento 

servirá de base a todas as ações técnicas e práticas do filme, tais como plano de 

filmagem, cálculo de um orçamento preciso, convocação de atores, aquisição de 

material extra etc. A análise técnoca deve ser rigorosa e completa, pois qualquer 

incorreção corresponde a perda de tempo e gastos disponíveis. Trata-se de um 

inventário que prevê tudo o que será necessário para a execução de cada plano no seu 

menor detalhe. (MARQUES, 2007, p. 76) 
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Além do roteiro e do orçamento, outros elementos do projeto precisam ser definidos 

previamente. O cronograma determinará todas as atividades necessárias em cada etapa, o que 

acrescentará ao orçamento informações valiosas, indicando a duração de certas atividades, 

como locações de espaços e equipamentos, por exemplo. Além disso, serve como guia de 

produção para que não se deixe nada de fora. A definição de nomes para a equipe artística e 

técnica, também conhecida como ficha técnica, determinará o nível dos valores a serem orçados 

para o pagamento dos cachês dos profissionais. 

Outra parte integrante de um projeto audiovisual e que sempre foi muito negligenciada 

pelos produtores culturais antes dos editais do FSA, é a elaboração de um planejamento 

estratégico, mesmo que inicial, para a comercialização do produto cultural depois de pronto. É 

de responsabilidade do produtor conhecer o mercado que ele irá fazer parte com o resultado do 

seu projeto.  

Corrobora essa afirmação um trecho da obra de Marques (2007), publicada 

anteriormente ao início da operação do FSA. A autora, seguindo um pensamento comum aos 

produtores até então, afirma que: 

O distribuidor é o responsável pela organização e estratégia de venda do produto. 

Após visionar o filme, ele define o lançamento mais adequado, as praças de exibição 

(cidades onde o filme será exibido), os tipos de sala, o número de cópias, as mídias 

que serão usadas para divulgação e a posterior venda para a televisão (aberta e 

fechada), locadoras de vídeo e compradores internacionais. [...] Uma vez terminado o 

filme o produtor começa a negociar com distribuidores de perfil adequado ao projeto, 

participando de festivais nacionais e/ou internacionais, tentando divulgar o trabalho e 

provocar um boca-a-boca favorável. (MARQUES, 2007, p. 143-144) 

 

O que se pode perceber pelo texto da autora é que a preocupação com a exibição e 

carreira comercial de um filme era posterior à produção do mesmo e totalmente delegada aos 

distribuidores. No entanto, estes poderiam não possuir o interesse nos filmes brasileiros, por 

serem menos atraentes ao público que os estrangeiros, ou mesmo capacidade de absorver toda 

a produção nacional, o que, juntamente com as práticas comerciais dos exibidores, formavam 

um gargalo no escoamento da produção brasileira. 

A lógica do FSA começou a mudar esta realidade, contribuindo para uma mudança de 

visão e conduta dos produtores no sentido de que, produzir um filme ou uma série para a TV, 

não se limita a reunir os recursos e ter a competência para finalizar a produção da obra. O 

produto audiovisual precisa chegar até o público – o maior e pelo maior tempo que for possível.  
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O potencial de mercado de um projeto somente pode ser avaliado com um planejamento, 

realizado pelo produtor, do que poderá acontecer com ele durante sua vida comercial. Nos 

editais do FSA este planejamento é usualmente solicitado da seguinte maneira: 

 

TABELA 6 – PREVISÃO DE RECEITAS E CENÁRIOS DE RETORNO – EDITAIS DO FSA 

Fonte: ANCINE (2018c). 

 

Muitas produtoras que não possuem experiências anteriores significativas no que se 

refere à comercialização de produtos audiovisuais, como filmes e séries, têm dificuldades de 

gerar as informações acima. Como pode ser observado, além dos números, é necessário 

descrever as metodologias utilizadas para a geração dos mesmos e detalhar os cenários 

(pessimista, realista ou otimista) apresentados. Este é um dos pontos de maior dificuldade para 

a proposição de projetos aos editais do FSA, mas que vem sendo superada pelas produtoras. 

Elas estão compreendendo que faz parte de suas competências planejar a carreira comercial de 

seus produtos audiovisuais. Somente desta maneira o mercado pode caminhar em direção à 

diretriz “d”, que pretende deixar os produtores, pouco a pouco, menos dependentes dos recursos 

públicos para realizarem seus projetos. 

Pereira (2016), elaborou um quadro com critérios e pesos para avaliação de projetos da 

Chamada Pública PRODECINE 01/2013. Este, apresentado abaixo, ilustra como estes 

elementos descritos até agora irão compor critérios que serão, objetivamente, avaliados em um 

edital do FSA.  

 
  

Segmento 
Comissão/Royalties 

Índices 
Cenários(R$) 

Descrição % Pessimista Realista Otimista 

Vídeo doméstico – venda             

Vídeo doméstico – Locação             

TV Fechada/PPV             

TV Aberta             

VOD/Mídias digitais             

Internacional             

Licenciamento             

Outras receitas             

Previsão de receitas – Metodologia de estimativas (descrever) 

Previsão de receitas – Detalhamento dos cenários (descrever) 
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TABELA 7 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE PROJETOS - PRODECINE 01/2013 

 
(PEREIRA, 2016, p. 65) 

 

Por fim, um último aspecto importante de um projeto é deixá-lo o mais preparado 

possível para a venda. Isto significa ter elementos e materiais para apresentá-lo a canais de TV, 

distribuidores, coprodutores, potenciais patrocinadores e investidores, incluindo o próprio FSA. 

Na prática, esses materiais de venda são apresentações, folhetos – tanto impressos como digitais 

– e resultados das pesquisas realizadas para desenvolvimento do roteiro como, por exemplo, o 

que o mercado audiovisual chama de “bíblia dos personagens”. Trata-se de um documento com 

descrição detalhada dos personagens da trama, no caso de obras de ficção, contendo atributos, 

personalidades, história de vida e outras características imaginadas de cada um pelos autores.  

Para esta etapa - a “venda do projeto”, além de material com tratamento visual para 

apresentações e distribuição, também podem ser produzidos materiais audiovisuais que 

auxiliem na apresentação do projeto, como demos, teasers21, entre outros. Poder contar com 

recursos financeiros para o desenvolvimento do projeto pode ser particularmente útil para a 

produção destes materiais. 

A fim de organizar estas informações, dispusemos estes elementos na tabela a seguir: 

 

  

 
21 O termo “demo” é uma abreviação da expressão em inglês demonstration version, que significa um vídeo de 

curta duração (geralmente até 5 minutos) sobre a obra audiovisual que será produzida. Pode conter indicações da 

trama, de estéticas, personagens e outros que auxiliem a compreensão do projeto e de seu conteúdo. Já o teaser se 

aproxima mais de uma peça publicitária para provocar o interesse em relação a uma obra audiovisual. 
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TABELA 8 - ELEMENTOS QUE COMPÕE UM PROJETO 

Breve apresentação. 

Argumento. 

Registro do Argumento e Termo de Cessão do Argumento. 

Roteiro. 

Registro do Roteiro e Termo de Cessão do Roteiro. 

Justificativas para a realização do projeto, que podem ser artísticas, mercadológicas, de oportunidades de 

datas (efemérides), ineditismo, etc. 

Ficha técnica, qualificação e comprovação da participação das pessoas e empresas listadas, incluindo o 

currículo da própria produtora proponente. 

Cronograma detalhado. 

Orçamento detalhado. 

Plano de receitas futuras e cenários de comercialização do produto depois de pronto. 

Contratos com canal de TV ou distribuidora de filmes, conforme o caso. 

Materiais de venda, que podem ou não incluir materiais audiovisuais como desenhos, storyboards, prévia de 

personagens de animação, demos, teasers, entre outros. 

 Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Preparar todo este conteúdo pode ser extremamente trabalhoso e custoso, especialmente 

a criação do roteiro. Tradicionalmente, no Brasil, isto sempre foi um obstáculo na elaboração 

de bons projetos: sem recursos é mais difícil fazer bons projetos e sem um bom projeto é mais 

difícil obter recursos para a sua realização.  

Esta dificuldade também foi considerada pelo FSA em seus editais, com o lançamento 

de chamadas públicas para o desenvolvimento de projetos: os PRODAVs 03, 04 e 05. Os 

objetivos destes editais é a liberação de recursos, não para a produção, mas para o 

desenvolvimento. Isto aumenta a qualidade dos projetos e as possibilidades de serem 

contemplados pelo FSA ou por outros mecanismos de fomento, além de aumentar também a 

chance de os produtores obterem contratos com canais de TV ou distribuidoras de filmes. 

Outra característica que deve ser mencionada sobre os editais do FSA se refere à forma 

como eles são disponibilizados para o público: nas modalidades de concurso e fluxo contínuo. 

Nos editais por concurso ocorre uma seleção pontual, com datas definidas para início e término 

de envio das propostas e um orçamento fixo disponibilizado para a chamada que será distribuído 

entre as propostas contempladas. Nesta modalidade, ao término de todo o processo – 

recebimento das propostas, análise e julgamento das mesmas, divulgação dos contemplados e 

contratação dos proponentes – é encerrada a chamada pública. 

Já na outra modalidade – a de fluxo contínuo, as chamadas públicas permanecem válidas 

por mais tempo, podendo ter suplementações orçamentárias e, assim, selecionar e contratar 
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projetos continuamente. Estas chamadas, mesmo permanecendo válidas, podem estar abertas 

ou não para o recebimento de propostas, dependendo de sua disponibilidade orçamentária. 

Como um exemplo desta modalidade, podemos citar o PRODAV 01/2013, que continha em 

seu preâmbulo: 

Esta Chamada Pública destina-se à 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 (ANCINE, 2018a). 

 

A primeira abertura para o recebimento de projetos para este edital foi em 17 de 

fevereiro de 2014. Na ocasião, o orçamento inicial para seleção de projetos propostos por 

produtoras brasileiras independentes para serem exibidos em canais de TV (abertos e por 

assinatura) foi de R$ 50 milhões. A partir desta data, as propostas começaram a ser submetidas 

continuamente pelos produtores que, à medida que eram enviadas, entravam em uma fila para 

serem avaliadas, julgadas e, caso contempladas, contratadas, culminando no desembolso dos 

recursos nas contas dos projetos abertas pelas produtoras. Na primeira seleção de projetos 

divulgada em 2014 foram comtemplados 33 projetos. Em 2016 foram disponibilizados mais R$ 

92 milhões para esta chamada, mantendo aberto o recebimento de propostas continuamente. 

Ainda em 2016 houve a suplementação de mais R$ 70 milhões, em 2017 de R$ 110 milhões e 

em 2018 de R$ 60 milhões, sendo encerrada a chamada para o recebimento de propostas em 30 

de janeiro de 2018. Desta forma, uma chamada de fluxo contínuo que se iniciou em 2014 com 

R$ 50 milhões, contou, na realidade, com R$ 382 milhões ao longo de 4 anos e selecionou o 

total de 380 projetos. 

De outro lado, a chamada pública PRODECINE 05/2016, realizada através da 

modalidade de concurso, selecionou projetos de produção independente de obras 

cinematográficas de longa-metragem com propostas de linguagem inovadora e relevância 

artística. Recebeu a inscrição de propostas de 01 de dezembro de 2016 a 23 de janeiro de 2017 

e dispunha de um orçamento de R$ 30 milhões para o apoio aos projetos. Após o exame das 

propostas, o edital divulgou o resultado, com a relação de 23 projetos contemplados, que 

somavam um pouco menos que o orçamento disponível, e a chamada pública foi 

definitivamente encerrada. 

Os editais com a modalidade de seleção por fluxo contínuo pontuam as propostas com 

base em critérios classificatórios e contemplam os mais bem colocados com investimentos, por 

ordem de pontuação, até que o volume de recursos da chamada se esgote. Quando há uma 
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suplementação orçamentária na chamada, outros projetos voltam a ser contemplados e novo 

período de inscrição de projetos é aberto. Já nos editais com a modalidade de concurso, as 

propostas são pontuadas por quesitos pré-definidos e, ao final da avaliação de todas as 

propostas, as mais bem pontuadas são contempladas até o limite dos recursos totais para a 

chamada. 

Os editais, textos oficiais e o regulamento geral do PRODAV não são claros com relação 

aos critérios para a adoção de uma forma ou outra de seleção dos projetos. O que o histórico 

dos editais parece indicar é que, para linhas de investimentos mais estruturantes, que 

contribuem para o alcance dos objetivos gerais do FSA – e que, portanto, necessitam de 

constante produção e renovação – é adotada a seleção por fluxo contínuo. Já nas chamadas que 

atendem objetivos específicos, é adotada a seleção por concurso, mais pontual. Desta forma, as 

chamadas por fluxo contínuo ficam disponíveis por mais tempo e as por concurso abrem e 

fecham para alternar a diversidade de todos os objetivos específicos e resultados esperados do 

programa. 

A governança do FSA é exercida por um Comitê Gestor. Este é formado por: dois 

representantes do Ministério responsável pela pasta da Cultura; um representante da Casa Civil 

da Presidência da República; um representante do Ministério da Educação; um representante 

da ANCINE; um representante dos agentes financeiros credenciados e três representantes 

membros do setor audiovisual, designados para mandato de 2 anos, a partir de lista tríplice 

nominal encaminhada pelo Conselho Superior de Cinema e nomeado pelo Ministro responsável 

pela Cultura no Governo Federal.  

O Comitê Gestor do FSA possui a responsabilidade de definir as diretrizes e o plano 

anual de investimentos, selecionar as prioridades para a aplicação de recursos, acompanhar a 

implementação das linhas de ação, estabelecer as normas e critérios para a apresentação das 

propostas de projetos, os parâmetros de julgamento e os limites de valores e avaliar os 

resultados alcançados. (ANCINE, 2019a). 

As operações financeiras do FSA são executadas por agentes financeiros credenciados 

pelo Comitê Gestor. Já foram credenciados: Banco do Nordeste (BNB), Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Caixa Econômica Federal e 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Atualmente o operador é o BRDE e todas as 

aplicações para os editais do FSA, as contratações dos projetos e desembolsos são realizadas 

pelos proponentes dos projetos junto a este banco.  
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Importante destacar que estes agentes financeiros são responsáveis somente pela gestão 

dos recursos do Fundo, contratação e repasse de valores para as contas exclusivas para os 

projetos contemplados pelas chamadas públicas. Toda a gestão dos processos do Fundo, 

inclusive a análise das prestações de contas, é de responsabilidade da ANCINE e do Comitê 

Gestor do FSA. 

 

ANTES DO FSA 

Inicialmente, antes de apresentarmos alguns números do FSA resultantes de suas 

chamadas públicas, com o intuito de obtermos uma base de comparação, avaliaremos os dados 

de 3 anos do Fomento Indireto – as leis de incentivos fiscais para o audiovisual, imediatamente 

anteriores ao início das primeiras distribuições de recursos do FSA. A Lei do Audiovisual, como 

vimos no Capítulo 1, era, antes do Fundo, a principal fonte de recursos para projetos da área.  

Durante os três anos levantados – 2006, 2007 e 2008 – houve uma média de 208 projetos 

fomentados com recursos incentivados federais, sendo 166 do Rio de Janeiro e São Paulo, o 

que representa mais de 70% da média. Isto indica que em torno de 40 produtoras audiovisuais 

de outros 13 Estados da federação conseguiram recursos do principal mecanismo de incentivo 

federal para o audiovisual do país cada um desses anos, se considerarmos a hipótese de um 

projeto por produtora. É relevante destacar que, entre estas empresas de produção cultural, não 

havia nenhuma da Região Norte do país. Na tabela a seguir, capturada do Relatório de Gestão 

da ANCINE de 2008, apresentamos os dados com as quantidades de projetos e valores totais 

captados: 
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TABELA 9 – BENEFICIÁRIOS DOS MECANISMOS DE RENÚNCIA FISCAL 

 
Fonte: ANCINE, (2008a). 

 

 Comparemos esta fotografia com um levantamento realizado a partir dos relatórios de 

gestão do FSA entre 2008 e 2018, que apontou os seguintes números: 2.355 projetos contratados 

no período, de 924 empresas produtoras diferentes, de todos os Estados brasileiros, sem 

exceção. Novamente, supondo que, em cada um desses anos, cada produtora realizou um 

projeto e que, a cada ano, basicamente as mesmas empresas conseguiam recursos, o número de 

empresas que tiveram acesso a recursos federais para realizar seus projetos subiu de, 

aproximadamente 200 por ano, nos 3 anos anteriores ao FSA, para 924 proponentes 

contemplados, em menos de dez anos de aplicação da política. 

 

ALGUMAS CONSEQUENCIAS DE 9 ANOS DE CHAMADAS PÚBLICAS  

 Como colocado anteriormente, o orçamento geral para os investimentos do FSA é 

elaborado anualmente e divulgado como Plano Anual de Investimentos, que é aprovado pelo 

Comitê Gestor do Fundo. O FSA foi lançado oficialmente em dezembro de 2008, com a 

abertura de chamadas públicas referente às quatro primeiras linhas de ação aprovadas pelo 

Comitê Gestor. Naquele ano, o orçamento executado foi definido para os anos de 2007 e 2008. 

Desde então, até 2018, o valor total do orçamento do FSA de todos os anos somados alcançou 

R$ 6,244 bilhões, conforme dados dos planos anuais de investimentos, entre 2007 e 2018. 
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GRÁFICO 4 – EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO FSA 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) a partir de dados de ANCINE, 2019b. 

  

Cabe ressaltar que não há uma correlação exata entre o orçamento anual do FSA 

definido pelo Comitê Gestor e o total de recursos aplicados pelo Fundo nos mesmos anos. Os 

recursos distribuídos refletem uma combinação entre a contratação e o pagamento das 

chamadas do ano anterior, a contratação e pagamento das chamadas realizadas dentro do mesmo 

ano e, eventualmente, o contingenciamento dos recursos do Fundo pelo Governo Federal.  

A tabela a seguir demostra o total efetivamente disponibilizado no período por cada tipo 

de chamada pública, destinado aos vários segmentos de mercado abrangidos pelo FSA: 

 
TABELA 10 –RECURSOS DISPONIBLIZADOS – 2008 A 2018 

Ações Chamada Pública Total (R$) 

Desenvolvimento de projetos             185.000.000,00  

Núcleos criativos Prodav 03               97.000.000,00  

Desenvolvimento de projetos - Laboratórios Prodav 04               20.000.000,00  

Desenvolvimento de projetos Prodav 05               40.000.000,00  

Renovação de núcleos criativos Prodav 13               28.000.000,00  

Produção de Longa-Metragens          1.174.153.222,00  

Produção para cinema - Concurso Concurso Produção para 

Cinema 
            100.000.000,00  

Produção para cinema - Fluxo Contínuo Fluxo Contínuo Produção para 

Cinema 
            175.000.000,00  

Produção Cinematográfica Prodecine 01             293.262.606,00  

Produção Cinematográfica - distribuidora Prodecine 02             382.500.000,00  

Produção Cinematográfica - complementação Prodecine 04             102.589.686,00  

Produção Cinematográfica - inovação Prodecine 05             100.343.745,00  

Coprodução - América Latina Prodecine 06               10.000.000,00  

Editais Bilaterais - Brasil-Argentina Prodecine 07                 4.069.320,00  

Editais Bilaterais - Brasil-Portugal Prodecine 08                 3.167.010,00  
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Editais Bilaterais - Brasil-Uruguai Prodecine 09                 2.072.500,00  

Editais Bilaterais - Brasil-Chile Prodecine 10                    676.380,00  

Editais Bilaterais - Brasil-México Prodecine 12                    471.975,00  

Produção e Programação de Conteúdos para TV          1.173.147.463,00  

Produção de obras seriadas Prodav 01 e Produção para TV 

-Fluxo Contínuo 
            833.217.463,00  

Projetos de programação Prodav 02             150.000.000,00  

TVs públicas, universitárias e comunitárias Prodav 08 a 12             189.930.000,00  

Comercialização             115.944.767,00  

Distribuição de longas metragens Prodecine 03 e 

Comercialização de Cinema 
            115.944.767,00  

Jogos Eletrônicos               22.500.000,00  

Produção de jogos eletrônicos Prodav 14 e SAV 06/2018               22.500.000,00  

Suporte Automático             470.750.000,00  

Desempenho comercial Prodav 06             413.750.000,00  

Desempenho artístico Prodav 07               57.000.000,00  

Coinvestimentos Regionais             460.945.000,00  

Diversos Diversos             460.945.000,00  

Ações sob Responsabilidade da SaV/MinC             192.771.000,00  

Longas (Ficção, Baixo Orçamento,Animação, 

Documentários) 
SAv/MinC               77.000.000,00  

Narrativas Audiovisuais SAV 02 e 03/2018               10.100.000,00  

Narrativas Transmídias SAV 07 e 08/2018               13.500.000,00  

Desenvolvimento de Projetos SAV 09 e 10/2018               10.400.000,00  

CPLP Audiovisual N/A               12.071.000,00  

Produção de Conteúdo Indígena Não lançada                 3.600.000,00  

Formação e Qualificação SAV 13/2018               16.150.000,00  

Restauro e Digitalização de Conteúdos 

Audiovisuais 
SAV 24/2018               23.375.000,00  

Festivais, Mostras e Eventos de Mercado SAV 11/2018               26.575.000,00  

Sub-Total Conteúdo          3.795.211.452,00  

Exibição e Programa Cinema Perto de Você             763.665.932,00  

Financiamento - Eixo 1 e Digitalização               627.523.857,00  

Investimento - Eixo 1                 74.324.075,00  

Apoio - digitalização                   5.918.000,00  

Cinema da Cidade                 52.900.000,00  

PAR - Prêmio Adicional de Renda                   3.000.000,00  

  TOTAL          4.558.877.384,00  

Fonte: ANCINE (2019c). 

 

A diferença, portanto, entre o orçamento anual entre 2007 e 2018 e o disponibilizado 

nas chamadas públicas desde o início da aplicação da política (as primeiras chamadas públicas 

utilizaram o orçamento acumulado dos primeiros anos), é de aproximadamente R$ 1,7 bilhões, 

ou 27% do orçamento total do fundo, que foram contingenciados ao longo do período. 

Segundo Silva, Andrade e Santos (2017), a não execução do orçamento previsto, caso 

não seja acompanhado pelos gestores da política, pode ser prejudicial para o alcance de seus 

objetivos: 
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Os controles (contingenciamento) na liberação de recursos não apenas torna 

imprevisível, como dificulta os processos de participação social e accountabilty. As 

mensurações, monitoramento e avaliação de programas, ações e projetos ficam 

prejudicados, bem como a avaliação de sua eficiência e eficácia. Nesse sentido, pode-

se concluir que as estabilidades financeira e orçamentária são necessárias ao controle 

dos gastos pelo governo, mas devem vir providas de sistemas de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação do uso dos recursos (SILVA, ANDRADE E SANTOS, 

2017, p. 108). 

 

Tal reflexão ganhou maior importância recentemente, em função da atuação do Governo 

de Jair Bolsonaro frente ao setor, uma vez que, em data próxima ao fechamento deste trabalho, 

havia sido anunciado o corte de 40% do orçamento do FSA para 2020. 

A tabela abaixo reúne os resultados das chamadas públicas do FSA em 2017, que, até o 

momento da realização deste trabalho, haviam sido os últimos divulgados pela ANCINE. Neste 

ano, o FSA selecionou 481 propostas, envolvendo 626 obras audiovisuais, totalizando cerca de 

531 milhões de Reais. Foram contemplados projetos de desenvolvimento; produção de obras – 

propostas tanto por produtores como por distribuidores e canais de TV; complementação de 

recursos, distribuição, suporte automático, arranjos regionais e editais lançados pelo Ministério 

da Cultura para finalidades específicas, como longa-metragem de baixo orçamento, infantis e 

com temáticas afirmativas. Este volume e abrangência mostram a potência da política até aquele 

momento, mesmo com parte dos recursos contingenciados. 
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TABELA 11 – RESULTADO DAS CHAMADAS PÚBLICAS DE 2017 

 
Fonte: ANCINE (2017a). 

 

Outro dado que chama a atenção nestes resultados o número de propostas inscritas: 

2.892. Isto significa que os produtores brasileiros vêm incrementando significativamente a 

elaboração de propostas audiovisuais, fato que é um indicador positivo de desenvolvimento 
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estrutural promovido pelo FSA. Isso fica demonstrado na evolução das propostas apresentadas, 

conforme a seguir: 

 

TABELA 12 – EVOLUÇÃO DE PROPOSTAS APRESENTADAS AO FSA EM 2017 

 
Fonte: ANCINE (2017a). 

 

 Pode-se reparar o alto volume de propostas para desenvolvimento de projetos, que é a 

linha que obteve a curva mais acentuada de crescimento. Este é um dado indicativo do interesse 

dos produtores brasileiros em criar projetos audiovisuais próprios e originais. 

Outro dado que merece atenção é o de propostas para TV, que em 2017 interrompeu 

uma forte alta dos últimos anos, impulsionada pelas cotas estabelecidas pela Lei 12.485/2011, 

que regulamentou o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC). Esta legislação e suas 

consequências serão detalhadas mais a frente neste capítulo. O motivo desta queda de propostas 

em 2017 foi a não abertura de chamadas públicas específicas para este mercado. 

Castanhar e Costa (2003) indicam que, além dos resultados diretos de uma política 

pública, devemos avaliar, também, os impactos sobre o mercado. No caso do FSA, 

consideramos alguns indicadores que podem ser observados pela população em geral. 

Podemos verificar, no primeiro gráfico a seguir, que o de número de salas de cinema em 

atividade no país que retornou aos níveis próximos aos dos anos de 1974 a 1979, que como 

vimos anteriormente, representou o auge da atuação da EMBRAFILME no mercado 

audiovisual brasileiro. Além disso, a entrada em operação do FSA marcou a volta do 

crescimento da bilheteria dos cinemas em geral no país (representada pela linha vermelha do 

gráfico), que a despeito do aumento do número de salas entre 2004 e 2008, se manteve 

estagnada neste período. 
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GRÁFICO 5 – EXPANSÃO DAS SALAS DE CINEMA E BILHETERIA 

 
Fonte: ANCINE (2015) 

 

 Outro indicador perceptível pela sociedade é o lançamento de filmes brasileiros 

lançados comercialmente nas salas de cinemas do país. Pelo gráfico a seguir, podemos perceber 

que há uma evolução histórica desde 1995 marcada por algumas ondas. Entre 1995 e 1999, foi 

o período onde já estavam em vigor as Leis de Incentivo (Rouanet e Lei do Audiovisual) e que 

somam 104 filmes brasileiros lançados, ou seja, uma produção baixa (média de 21 filmes por 

ano) e com crescimento lento.  

Entre 2000 e 2007 houve um impulsionamento destes números com a criação da 

ANCINE, o que representou a migração de gestão das políticas para o audiovisual para o órgão, 

o que antes era realizado diretamente pelo Ministério da Cultura. Neste período somam-se 356 

títulos brasileiros lançados, com o aumento da média para mais de 50 filmes por ano e uma 

maior inclinação na curva de crescimento. 

A partir de 2008 e até 2018, com o FSA em vigor, a produção de filmes nacionais 

lançados nos cinemas alcança 1.269 filmes, ou seja, uma média de 127 filmes por ano. Ainda 

que possa se questionar e debater o interesse da população brasileira por filmes nacionais a as 

dificuldades de competição com o cinema estrangeiro, especialmente o americano, é inegável 

que a política pública proporciona uma possibilidade maior de acesso da sociedade ao produto 

audiovisual nacional. 
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GRÁFICO 6 – FILMES BRASILEIROS LANÇADOS COMERCIALMENTE 

 
                 Fonte: ANCINE (2018e). 

 

 A produção brasileira independente22 para a TV também é outro indicador que 

demonstra um resultado positivo das ações do FSA. Dados da ANCINE (2015), revelam que 

em 2009, ano de entrada em operação das chamadas públicas do FSA, a produção brasileira 

independente em exibição era estimada em 1%23. Percebemos pelo gráfico a seguir que a 

produção brasileira independente da televisão passou de uma participação quase nula para 

expressivos 11,7% de participação na TV paga e mais de 20% na TV aberta. 

  

 
22 São classificados como produtos audiovisuais brasileiros independentes aqueles produzidos por produtoras que 

não possuem associação ou vínculo, seja ele direto ou indireto, com empresas de radiodifusão de sons e imagens 

nem com empresas de comunicação eletrônica por assinatura,  que objetive conferir a elas direito de veto comercial 

ou qualquer interferência comercial sobre os conteúdos produzidos ou ainda que a impeça de comercializar para 

terceiros os conteúdos audiovisuais por ela produzidos. Além disso, a empresa brasileira precisa ter somente 

brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos na gestão das suas atividades e na responsabilidade editorial 

sobre os conteúdos produzidos e a maioria do capital votante deve estar sob a titularidade de brasileiros natos ou 

naturalizados há mais de 10 anos, sendo certo que a mencionada maioria do capital votante deve ser superior a 

70%. (ANCINE, 2015) 
23 Estimativa com base no monitoramento de 11 canais de filmes e séries, referente aos títulos de longa metragens 

e tempo de duração de séries brasileiras. Considerando ainda outros conteúdos, a estimativa era de 1% de 

participação em 2009. (ANCINE, 2017) 
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GRÁFICO 7 – NÚMERO DE HORAS DE PRODUÇÃO INDEPENDENTE BRASILEIRA 

PARA O SEGMENTO DE TV EM RELAÇÃO AO TOTAL DE HORAS DESSES PRODUTOS 

AUDIOVISUAIS 

 
                 Fonte: ANCINE (2018e). 

 

POLÍTICAS AFIRMATIVAS NO FSA 

A partir de 2013, grande parte das chamadas públicas, especialmente para produção de 

filmes e séries para o cinema e para a TV, passou a prever prioridades para distribuição dos 

recursos para produtoras sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste do Brasil. Os 

editais a partir de então reservam, no mínimo, 30% das vagas para projetos audiovisuais de 

produtoras independentes sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 10% para 

produtoras independentes sediadas na região Sul ou nos Estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo.  

Esta medida vem promovendo maior democratização na distribuição dos recursos para 

a produção audiovisual brasileira, alcançando regiões anteriormente muito pouco ou nada 

contempladas, como pode ser observado nos gráficos a seguir: 
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GRÁFICO 8 – DISTRIBUIÇÃO TOTAL DE RECURSOS DO FSA 

 
Fonte: ANCINE (2017a). 

 

GRÁFICO 9 – CRESCIMENTO NA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FSA 

 
Fonte: ANCINE (2017a). 

 

Os gráficos acima, produzidos a partir dos dados divulgados pela ANCINE (2017), 

demonstram que o investimento em produtoras do Norte, Centro-oeste e Nordeste cresceu 

518% desde 2013, ano de adoção das cotas regionais nos editais.  

Se observarmos a distribuição da população brasileira nas regiões do país (IBGE, 2018), 

percebemos que o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, contemplados pelas cotas regionais, 

possuem uma porcentagem maior de população preta e parda que o Rio de Janeiro e São Paulo. 

Desta forma, seria de se esperar que o aumento de projetos fomentados nesta região gerasse um 

aumento na participação de negros nos projetos contemplados pelo FSA, seja como 

proponentes, diretores ou nas principais funções artísticas e técnicas. 
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No entanto, uma pesquisa de 2016, realizada pela Superintendência de Análise de 

Mercado da ANCINE, derrubou a tese levantada no parágrafo anterior. Foram analisados 142 

longas metragens brasileiros lançados comercialmente em salas de exibição naquele ano, 

segundo dados do Sistema de Acompanhamento da Distribuição em Salas de Exibição 

(SADIS). Para cada filme foram analisadas as funções de direção, roteiro, produção executiva 

e elenco, segundo identidade de gênero e raça/cor. Para classificação de gênero, foram 

utilizadas as categorias do IBGE (masculino; feminino), observando o nome social e fotografias 

públicas dos profissionais. Para a classificação de raça, foram utilizadas as categorias do IBGE 

(branca, preta, parda, indígena e amarela), atribuídas com base na análise dos nomes sociais e 

de fotografias públicas dos profissionais. A pesquisa utilizou a metodologia classificatória de 

heteroidentificação24. Cada profissional foi analisado por dois pesquisadores diferentes. Os 

casos de divergência foram levados a um segundo grupo, formado por sete servidores para a 

deliberação final. Outro critério foi o de denominar como pessoas negras o conjunto de pessoas 

pretas e pardas, segundo a classificação do IBGE. 

Os resultados desta pesquisa demonstraram que, apesar do FSA vir promovendo desde 

2013 uma efetiva democratização regional nas produções audiovisuais brasileiras, a 

participação de pessoas não-brancas nos filmes e séries brasileiras independentes ainda era 

ínfima em relação à distribuição destes grupos entre a população brasileira. O IBGE, na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em 2015 e divulgada em 2016, apurou 

que a população brasileira é formada por 54% de pessoas negras, 45,1% de brancos e 0,9% de 

pessoas amarelas e indígenas (IBGE, 2016).  

Entre os 142 filmes independentes pesquisados que chegaram aos cinemas em 2016, 

foram analisadas 938 pessoas para avaliação quanto às suas etnias. Alguns dos resultados da 

análise das pessoas que ocupam as funções de direção, roteiro, produção executiva e elenco 

principal nas obras foram os seguintes: 

 

TABELA 13 – FILMES BRASILEIROS LANÇADOS EM 2016 

I - Direção dos filmes pesquisados 

75,4% homens brancos 

19,7% mulheres brancas 

2,1 % homens negros 

0% mulheres negras 

 
24 Mecanismo de identificação de gênero e etnia baseada na observação dos indivíduos por comissões de pessoas 

pertencentes aos grupos a serem identificados.   
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II - Roteiro dos filmes pesquisados 

59,9% homens brancos 

16,9% homens e mulheres brancos 

16,2% mulheres brancas 

3,5% homens brancos e negros 

2,1% homens negros 

0% mulheres negras 

III - Direção e roteiro nas obras 

que receberam incentivos federais 

100% dirigidas por pessoas brancas 

98% roteirizadas por pessoas brancas 

IV - Produção executiva nos filmes 

pesquisados 

36,9% mulheres brancas 

26,2% homens brancos 

26,2% mulheres e homens brancos 

3% mulheres e homens brancos e negros 

2,1% homens negros 

0% mulheres negras 

V - Elenco geral dos filmes 

pesquisados 

13,3% do total de filmes com homens negros ou mulheres negras 

42,3% dos filmes com incentivos federais com nenhum negro ou negra 

33,0% dos filmes com incentivos federais com até 20% de negras e negros 

15,5% dos filmes com incentivos federais com 21 a 40% de negras e negros 

7,2% dos filmes com incentivos federais com 41 a 60% de negras ou negros 

2,1% dos filmes com incentivos federais com 61 a 80% de negras e negros 

VI - Elenco principal dos filmes 

pesquisados 

5% de negras ou negros no total dos filmes 

8% de negras ou negros no total dos filmes que receberam incentivos federais 

Fonte: ANCINE (2017b). 

 

Resultados demonstrados na tabela acima como: nenhuma mulher negra responsável 

pela direção (linha I) ou roteiro (linha II) dos filmes; apenas 2,1% de homens negros assinando 

estas mesmas funções; o fato de a participação de negros nas obras não-incentivadas ser maior 

do que nas que receberam incentivo (linha III), ou seja, incluindo as obras das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-oeste que tiveram prioridade na distribuição de recursos; nenhuma mulher 

negra responsável sozinha pela produção executiva dos filmes, 2,1% de produtores executivos 

negros e apenas 5,1% de equipes de produção executiva contendo uma pessoa negra (linha IV),   

demonstram que somente uma política de distribuição de recursos para regiões com maior 
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porcentagem de população negra não é suficiente para promover uma produção audiovisual 

com maior participação deste segmento no cinema brasileiro. 

A questão do elenco é ainda mais grave, uma vez que são os atores que personificam 

um filme, o que pode, em última instância, ser entendido como uma das mais potentes 

representações da cultura e identidade de uma nação através das telas do cinema. Esta afirmação 

parte da reflexão de Alvarenga, Lahni, Pelegrini e Pereira sobre cultura e identificação de 

grupos sociais: 

Falar em identidade implica uma relação de permanência, delimitações e 

principalmente uma relação de semelhanças e diferenças. A relação de permanência 

liga o sujeito a uma continuidade histórico-social, que o permite identificar-se ou não 

com determinada cultura, já que a cultura é transmitida como herança. As delimitações 

permitem diferenciar os elementos pertencentes ou não a uma cultura e, deste modo, 

incluí-los ou excluí-los de um grupo. E a relação de semelhanças e diferenças é que 

permite ao sujeito se reconhecer a si mesmo como membro de uma cultura. O olhar, 

além de detectar as aparências, atribui valores e determina a orientação de conduta, 

através dos processos de identificações. Na sociedade pós-moderna - onde as 

mudanças são rápidas, contínuas e permanentes -, surgem novas identidades, 

deslocando e descentrando as antigas. Tais identidades são ainda mais fragmentadas, 

por exemplo, nacionalidade, classe, sexualidade, etnia e raça. (ALVARENGA, 

LAHNI, PELEGRINI e PEREIRA, 2007, p. 81). 

 

A pesquisa levantou que 13,3% dos filmes possuíam pessoas negras entre os atores do 

elenco principal (linha V). À primeira vista este poderia até ser considerado um bom resultado, 

frente às demais funções pesquisadas, mas se compararmos este percentual com a distribuição 

da população brasileira (IBGE, 2016), há 4 vezes menos pessoas negras nos elencos dos filmes 

do que proporcionalmente na população brasileira. E se olharmos somente para a obras de 

ficção (linha V), onde a representatividade e a identidade de que falam Alvarenga, Lahni, 

Pelegrini e Pereira (2007) são ativamente provocadas pelas produções através da atuação se 

seus roteiristas e diretores, há dados ainda mais alarmantes: em 42,3% dos filmes pesquisados 

não há nenhuma pessoa negra no elenco principal e em mais de 75% dos filmes há menos de 

20%.   

O único dado positivo da pesquisa é de um pequeno percentual maior de negros no 

elenco principal dos filmes incentivados do que nos que não receberam incentivo: 8% contra 

5%. Mas os números são tão baixos que a diferença de 3% não pode ser tomada como uma 

consequência das políticas de fomento da ANCINE. 

Os resultados desta pesquisa geraram, através de estimativas probabilísticas, com 

intervalo de confiança de 95%, as seguintes informações adicionais: quando o diretor de um 

filme é negro, a chance do roteirista ser negro aumenta 43,1% e a chance de haver mais um ator 
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negro ou atriz negra no elenco aumenta 65,8%. E quando o roteirista de um filme é negro, a 

chance de haver mais um ator ou atriz negros no elenco aumenta em 52,5% (ANCINE, 2017a). 

Gostaríamos de acrescentar à esta discussão um embasamento teórico a favor da adoção 

das cotas raciais nos editais do FSA. Referimo-nos às ideias do filósofo americano John Rawls 

(1997), que também se aplicariam a outras situações de adoção de cotas, onde os objetivos 

sejam promover maior justiça na distribuição de recursos em situações de falhas históricas de 

igualdade de oportunidades. Seu livro Uma teoria da justiça, de 1977, tornou-se referência na 

conceituação da defesa de políticas de cotas. 

Na obra, Rawls adota, inicialmente, dois princípios de justiça: o primeiro, onde cada 

pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais, que 

sejam compatíveis com o sistema de liberdade para todos; e o segundo, no qual as desigualdades 

sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo, que sejam ao mesmo tempo, 

consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável; e vinculadas a 

posições e cargos acessíveis a todos. O primeiro ponto se refere ao que o autor chamou de 

princípio da diferença e o segundo ao princípio da igual oportunidade para todos. Estes 

princípios devem, primeiramente, ser aplicados à estrutura básica da sociedade, devendo 

regular a atribuição de direitos e deveres e as vantagens sociais e econômicas. 

O que o autor coloca nos é útil para entender que as desigualdades históricas na 

distribuição de recursos para a realização de projetos, como são os casos de filmes dirigidos por 

mulheres, negros e índios, ao serem reduzidas com a adoção de políticas afirmativas, como as 

políticas de cotas nos editais, beneficia a todos, pois a diminuição das desigualdades nas 

condições de acesso aos recursos favorece o crescimento do mercado como um todo. 

Oportunidades de adquirir conhecimento cultural e habilidades, a fim de elaborar bons projetos, 

por exemplo, não podem depender de posições de classe, sendo que os sistemas deveriam inibir 

qualquer forma de discriminação. 

Desta forma, as oportunidades a todos os produtores, segundo os conceitos de Rawls 

(1997), deveriam ser avaliadas a partir da posição de igual cidadania. Essa posição é definida 

por direitos e liberdades, através do princípio de igual liberdade e igual oportunidade: assim, 

quando os direitos e as liberdades são satisfatórios, todos são cidadãos, englobando uma mútua 

responsabilidade. Para que haja o bem-estar entre os cidadãos, torna-se necessário um esquema 

de cooperação social, sem o qual não se poderia ter uma distribuição justa e satisfatória dos 

recursos da política pública.  
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Desta forma, ficou claro que, a fim de promover uma maior participação de negras e 

negros na produção audiovisual brasileira, especialmente quando se tratam de obras 

incentivadas com recursos públicos federais, tornava-se imperativa a inclusão de cotas raciais 

nos editais do FSA, adicionalmente às cotas de distribuição regional dos recursos entre as 

regiões geográficas do país, já em vigor desde 2013. 

Assim, em 2018, foi lançada a primeira chamada pública do FSA com cotas para 

mulheres e negros: a “CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA – CONCURSO PRODUÇÃO 

PARA CINEMA 2018, RETIFICAÇÃO Nº 02”, que promoveu a seleção de propostas para 

investimento do FSA em projetos de produção de obras cinematográficas de longa-metragem, 

apresentados por meio de produtoras brasileiras independentes. Somente nesta chamada foram 

distribuídos, oriundos do orçamento de 2017, 100 milhões de reais a produtoras culturais 

independentes de todo o país para a produção de obras de ficção e documentários com a 

primeira janela de exibição25 em salas de cinema de todo o país.  

Estes recursos, conforme definido pela cláusula 1.2.2 do edital, foram distribuídos 

seguindo-se o seguinte critério: 

a) No mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos disponíveis para esta chamada 

pública para projetos audiovisuais de produtoras independentes sediadas nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 

b) No mínimo 10% (dez por cento) dos recursos disponíveis para esta chamada 

pública para projetos audiovisuais de produtoras independentes sediadas na região Sul 

ou nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo;  

c) No mínimo 35% (trinta e cinco por cento) dos recursos disponíveis para esta 

chamada pública para projetos audiovisuais de produtoras independentes dirigidos por 

mulheres cisgênero ou mulheres transexuais/travestis;  

d) No mínimo 10% (dez por cento) dos recursos disponíveis para esta chamada 

pública para projetos audiovisuais de produtoras independentes dirigidos por pessoas 

negras (pretas ou pardas, conforme classificação do IBGE) ou indígenas  

(ANCINE, 2018a). 

 

O Edital forneceu uma definição dos grupos sociais citados pela cláusula acima: 

1.4.1. CISGÊNERO é a pessoa que se identifica com o sexo/gênero que lhe foi 

designado ao nascer; 

1.4.2. MULHER TRANSEXUAL/TRAVESTI é a pessoa que não se identifica com o 

sexo/gênero que lhe foi designado ao nascer, identificando-se com o gênero feminino;  

1.4.3. NEGRA é a pessoa que se declara preta ou parda, conforme critérios do IBGE;  

1.4.4. INDÍGENA é a pessoa que assim se declara, conforme critérios do IBGE, 

residente ou não em terras indígenas (ANCINE, 2018a). 

 

 
25 Janela de exibição é um período determinado em contrato no qual uma obra audiovisual é exibida 

exclusivamente em uma determinada mídia. Exemplos de janelas de exibição são: salas de cinema, TV aberta, TV 

paga, Video on demand, entre outros. 
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As inscrições para esta chamada pública se encerraram em maio de 2018.  Foram 

inscritas um total de 765 propostas e 662 foram habilitadas. O resultado foi divulgado em 10 

de outubro de 2018 e foram contemplados 42 projetos, que repartiram o total de R$ 100 milhões 

de reais. Destes, 17 projetos, que equivalem a 40,5% do total de inscritos, declararam que 

seriam dirigidos por mulheres e seis, ou 14,3%, que seriam dirigidos por pessoas negras ou 

indígenas, ultrapassando as cotas estabelecidas. No entanto, somente uma obra de todas as 42 

selecionadas apontou que seria dirigida por mulher negra, ou seja, 2,4% do total.  

Se considerarmos a divisão dos valores destinados a cada projeto, a distribuição dos 

recursos entre projetos dirigidos por homens brancos, mulheres, pessoas negras e mulheres 

negras foi a seguinte: 

 

TABELA 14 – RESULTADOS DO CONCURSO PRODUÇÃO PARA CINEMA 2018 

RELATIVOS A GÊNERO E ETNIA NA DIREÇÃO DOS FILMES 

 
HOMENS 

BRANCOS 

MULHERES 

BRANCAS 

HOMENS  

NEGROS 

MULHERES 

NEGRAS 

Quantidades 
19 projetos 

(45,2%) 

17 projetos 

(40,5%) 

5 projetos  

(11,9%) 

1 projeto  

(2,4%) 

Valores (R$) 
R$ 52.119.265,34 

(52,1%) 

R$ 38.593.602,66 

(38,6%) 

R$ 6.287.132,00 

(6,3%) 

R$ 3.000.000,00 

(3,0%) 

 Fonte: BRDE (2018). 

 

Estes dados mostram que as cotas para a seleção de projetos nas chamadas públicas do 

FSA são fundamentais para garantir uma distribuição mais justa dos recursos entre os projetos 

selecionados, quando se leva em consideração a distribuição da população brasileira medida 

pelo IBGE. Mas, ao mesmo tempo, números como a diferença entre 14,3% de filmes dirigidos 

por pessoas negras e 9,3% dos recursos destinados a esse grupo; e somente um projeto dirigido 

por mulher negra, mostra que muito ainda há o que se trabalhar para promover, de fato, esta 

justiça social nos editais do FSA. 

 

FONTES DE RECURSOS DO FSA  

A fim de sustentar estas ações de fomento a projetos, que cobrem diferentes setores do 

audiovisual brasileiro, a Lei 11.437 destinou recursos oriundos de diferentes fontes ao FSA, 

onde a principal é a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 

Nacional (CONDECINE), um tributo na forma de contribuição obrigatória a ser recolhida para 
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a União. A CONDECINE foi criada pela Medida Provisória no 2.228 de 2001, a mesma que 

criou a Agência Nacional do Cinema, a ANCINE. 

Se a CONDECINE é devida pela exibição de produtos audiovisuais, a troca da 

destinação da mesma – de receita da ANCINE para fonte de recursos do FSA, financiando a 

produção das mesmas obras que irão recolher o tributo quando forem exibidas, intencionava 

fazer com que a principal fonte de recursos do Fundo fosse gerada de forma autossustentável, 

buscando conferir, enfim, o caráter de indústria ao mercado audiovisual brasileiro. 

Outra característica pensada para dar sustentabilidade à política pública foi a forma de 

aporte de recursos do FSA nos projetos. As chamadas públicas adotam a modalidade 

denominada de investimento, que nos editais são definidos como “operação financeira que tem 

como característica a participação do FSA nos resultados da exploração comercial do projeto” 

(ANCINE, 2018c).      

Os investimentos realizados nos projetos selecionados pelas chamadas públicas, na 

prática, tornam o FSA sócio dos resultados comerciais dos projetos por sete anos. Até 2017, 

esta participação era fortemente majoritária: de 80% das Receitas Líquidas do Produtor (RLP), 

no caso de financiamentos de projetos. A RLP é a soma de todas as receitas obtidas pelo 

produtor na comercialização do projeto, descontados os valores retidos pelos exibidores 

cinematográficos, programadoras de canais pay-per-view e de vídeo por demanda; os valores 

pagos ou retidos a título de comissão de distribuição e venda; bem como os tributos indiretos 

incidentes sobre a distribuição (ISS, PIS e COFINS); as despesas de comercialização, quando 

são itens financiáveis pelo FSA (ANCINE, 2018a). A partir de 2018, em uma tentativa de atrair 

projetos mais comerciais para as chamadas públicas, a participação do FSA passou a ser de 

50% da RLP.  

As fontes completas de recursos do FSA, de acordo com o Art. 2º da Lei 11.437/06, 

atualmente são: 

I - A CONDECINE, a que se refere o art. 1o desta Lei;  

II - As dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais, 

transferências e repasses que lhe forem conferidos; 

III - Os recursos a que se refere o art. 5o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993;   

IV - (VETADO)  

V - O produto de rendimento de aplicações dos recursos da categoria de programação 

específica a que se refere o caput deste artigo;  

VI - O produto da remuneração de recursos repassados aos agentes aplicadores, bem 

como de multas e juros decorrentes do descumprimento das normas de financiamento;  

VII - 5% (cinco por cento) dos recursos a que se referem as alíneas c, d, e e j do caput 

do art. 2o da Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966;  

VIII - As doações, legados, subvenções e outros recursos destinados à categoria de 

programação específica a que se refere o caput deste artigo;  
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IX - Recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com 

entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais e internacionais; 

e  

X - Outras que lhe vierem a ser destinadas. 

 

O item II da lista acima não deve ser esperado como fonte importante para o FSA, uma 

vez que todas ações visando dotar o FSA de recursos objetivava, justamente, não depender do 

orçamento da União. O item III se refere aos recursos que perderem os prazos para serem 

aplicados em projetos através do fomento indireto, os diferentes mecanismos da Lei do 

Audiovisual. O item VII se refere ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), 

destinado a “prover recursos para cobrir as despesas relacionadas à fiscalização dos serviços de 

telecomunicações, além de desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica necessária a essa 

atividade” (ANATEL, 2019); e, por último, o item IX inclui o resultado comercial dos projetos 

contemplados, como explicado anteriormente. 

 

LEI DA TV PAGA, ALTERAÇÃO DA CONDECINE, DIÁLOGOS RECENTES E 

AMEAÇAS AO FSA 

Apesar deste trabalho estar utilizando como base principal de informações os relatórios 

gerenciais da ANCINE e do FSA até 2017 – os últimos que estavam disponíveis no momento 

de sua realização –  as mudanças bruscas no setor no momento em que o redigíamos nos 

conduziram a realizar a uma breve análise da conjuntura atual. Desta forma, esta seção aproveita 

o assunto da Lei da TV Paga para dialogar com análises recentes e com isso avaliar possíveis 

ameaças à permanência da política pública em estudo. 

Foi introduzida no Brasil uma reserva de mercado na programação de TV por assinatura, 

através da Lei 12.485/2011 – a Lei do SeAC ou Lei da TV Paga. Esta legislação criou o conceito 

de espaço qualificado para canais de TV por assinatura. Os canais constituintes de espaço 

qualificado são aqueles que apresentam, em horário nobre, mais da metade de conteúdo que 

não sejam: religiosos ou políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidade, 

televendas, infomerciais (programas de TV com objetivos prioritariamente publicitários), jogos 

eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário 

eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de auditório ancorados por apresentador 

(BRASIL, 2011). 

A Lei da TV Paga instituiu a obrigação, pelos canais de espaço qualificado, de 

veiculação de pelo menos 3 horas e 30 minutos semanais, em seu horário nobre, de conteúdos 
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audiovisuais brasileiros, sendo que, no mínimo, metade deve ser produzida por produtora 

brasileira independente. Além disso, também instituiu a obrigatoriedade de que, em todos os 

pacotes de TV por assinatura, 1/3 dos canais de espaço qualificado seja de programadora 

brasileira independente (BRASIL, 2011). 

Como consequência natural desta LeI houve um grande aumento na demanda dos canais 

de espaço qualificado por produção de telefilmes, séries, documentários e animações nacionais, 

além de reality shows e programas de variedades que tenham seus formatos de propriedade de 

empresas brasileiras. A conjugação desta demanda com a oferta de financiamento dos projetos 

pelo FSA resultou em um forte impulso do mercado de produção cultural independente 

brasileiro para este mercado, contribuindo para o alcance de todas as diretrizes e resultados 

esperados do FSA. 

No entanto, a Lei 12.485/2011 não estabeleceu somente cotas de programação brasileira 

na TV Paga. O capítulo VI da Lei alterou a CONDECINE, especialmente no que se referia aos 

fatores geradores para o recolhimento do tributo. Nos Artigos 32 e 33, seus os fatores geradores 

são definidos como: 

Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 

Nacional - CONDECINE terá por fato gerador: 

I – a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras 

cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado 

a que forem destinadas; 

II – a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou 

potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe sobre 

a comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I desta Medida 

Provisória; 

III – a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em 

programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1º desta Medida 

Provisória, nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade 

nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação 

incluída em programação nacional. 

Art. 33. A CONDECINE será devida para cada segmento de mercado, por: 

II – título de obra publicitária cinematográfica ou videofonográfica, para cada 

segmento dos mercados previstos nas alíneas “a” a “e” do inciso I a que se destinar; 

III – prestadores dos serviços constantes do Anexo I desta Medida Provisória, a que 

se refere o inciso II do art. 32 desta Medida Provisória  

(BRASIL, 2011). 

 

O Anexo I, mencionado nos itens II do Artigo 32 e III do Artigo 33, transcritos acima, 

apresenta um quadro com valores a serem recolhidos como CONDECINE, de acordo as 

diversas situações que compõem os fatores geradores do tributo. A inclusão do seu pagamento 

pelas empresas de telecomunicações incrementou de forma decisiva a receita do FSA, como 

mostra a reportagem de Ivone Santana para o Jornal Valor Econômico de 2016, intitulada 

“Teles recolhem R$ 1,1 bilhão de tarifa anual da Condecine”: 
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O Ministério da Cultura e a Agência Nacional do Cinema (ANCINE) acabam de 

informar que as operadoras de telecomunicações recolheram normalmente a tarifa da 

Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional 

(CONDECINE), principal fonte de financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual 

(FSA). A arrecadação foi de R$ 1,1 bilhão, referente a 2015. O valor é relativo à 

CONDECINE-TELES, que inclui as concessionárias, permissionárias e autorizadas 

SAM (Fistel). Em 2014, a ANCINE recolheu R$ 784,5 milhões de todos os 

segmentos, por meio da CONDECINE. Só o setor de telecomunicações contribuiu 

com R$ 702,3 milhões, ou 89,5% do total (SANTANA, 2016). 

 

De fato, segundo divulgação do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de 

Serviços Móvel Celular e Pessoal (SindiTeleBrasil), somente em 2017, a arrecadação do 

CONDECINE-Teles foi de R$ 1,1 bilhão (AQUINO, 2018), enquanto o orçamento total do 

FSA nos anos de 2017 e 2018 foi de pouco menos de R$ 1,5 bilhão (ANCINE, 2019a). 

Com esta importância no orçamento do FSA e, consequentemente, na potência e no 

alcance do FSA enquanto política pública, o CONDECINE-Teles passou a representar um 

elemento vital para sua continuidade. Uma ameaça à sua permanência como tributo obrigatório 

para as empresas de telecomunicações seria uma ameaça ao FSA em si. Em 2016, por exemplo, 

o SindiTeleBrasil obteve uma liminar para suspender o pagamento, mas que foi anulada em 

decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Ricardo Lewandowski. No entanto, há 

brechas para outras ações de mesma natureza em andamento na justiça26.  

Outro ponto pode ser utilizado pelas empresas de Telecomunicações para questionar a 

legitimidade da contribuição da CONDECINE-TELES: se o argumento é que as empresas se 

beneficiam do tráfego de conteúdos na internet e nas operações de TV, a destinação dos recursos 

do FSA como um todo não os distribuem na mesma proporção da importância da participação 

das Teles no orçamento da política. 

O dado que mostra ter havido somente 22% dos projetos selecionados historicamente 

pelo FSA destinados a projetos de TV, por exemplo, fragiliza a obrigatoriedade do tributo para 

as empresas de TV, que representa 90% do orçamento anual do FSA, como colocado 

anteriormente. Isto nos ajuda a compreender por que contestações judiciais são uma ameaça 

constante ao recolhimento da CONDECINE-TELES. 

 

  

 
26 Em março de 2019, por exemplo, a Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações 

(ABRINT), obteve uma decisão (ainda cabiam recursos), favorável à suspensão do recolhimento do 

CONDECINE-TELES pelas empresas provedoras de internet optantes pelo Simples Nacional. 
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GRÁFICO 10 – PROJETOS SELECIONADOS PELO FSA DE 2009 A 2018, POR 

DESTINAÇÃO 

 
Fonte: ANCINE (2018c). 

 

E não é somente o mundo jurídico que ameaça a segurança orçamentária do FSA. O 

próprio mercado de difusão de produtos audiovisuais está mudando rapidamente. Plataformas 

de Video on Demand (VoD)27, como o Netlix e o Prime Video, da Amazon28, não recolhem o 

CONDECINE-TELES e não estão obrigados a seguir as cotas de produtos brasileiros na sua 

oferta de conteúdo audiovisual. Isto porque vendem filmes e programas diretamente da internet 

para o consumidor final, não se esquadrando na categoria de empresa de telecomunicações de 

acesso condicionado, como prevê a Lei do SeAC. É o que o mercado chama de empresas Over 

The Top, ou OTT. A fim de enfrentar esta concorrência, muitas empresas tradicionais de TV 

por assinatura estão migrando para o modelo OTT, que oferece VoD sem a necessidade da 

assinatura de um pacote de canais de TV, o que certamente trará uma discussão da 

obrigatoriedade ou não do recolhimento da CONDECINE. 

No momento da produção deste trabalho, o Projeto de Lei (PL) 8889/2017 tramitava no 

Congresso Nacional, visando regulamentação do VoD. O objetivo seria equilibrar as condições 

de competição com as empresas tradicionais. Ainda que o PL seja aprovado, Possebon (2019b) 

discorda que isto trará segurança à arrecadação do CONDECINE para o FSA: 

 
27 Video on Demand, ou VoD, é o termo utilizado para os serviços de consumo de conteúdos audiovisuais sob 

demanda. Podem ser transmitidos pelos sinais de TV por assinatura e serem vendidos ao consumidor por acesso a 

cada produto individualmente ou por assinatura mensal com acesso ilimitado a todos os conteúdos. Neste caso são 

chamados de Subscription Video-on-Demand (SVoD). 
28 Netflix e Prime Video são plataformas SVoD transmitidas via streaming, que permite a transferência de 

conteúdos audiovisuais em tempo real sem que o consumidor precise baixar dados para seu computador. São do 

tipo webcasting, que é a denominação do serviço que é disponibilizado exclusivamente pela internet. 



 

  
 

103 

Uma vez criada a CONDECINE-VoD, se isso vier a acontecer (e é necessário que 

aconteça, pois há uma vulnerabilidade no mercado na situação atual), é natural que as 

empresas de telecom retomem os protestos contra o pagamento da CONDECINE-

TELES. Afinal, se na TV por assinatura tradicional o pagamento da CONDECINE-

Título (que se paga pelo registro das obras estrangeiras na TV paga) já contribui para 

o desenvolvimento do setor e, no mundo não-linear, a CONDECINE-VoD cumprirá 

a tarefa, qual o sentido de uma CONDECINE sobre o tráfego? Certamente haverá um 

debate tributário (POSSEBON, 2019b). 

 

Segundo o autor, especialista no mercado de telecomunicações, há muitas 

vulnerabilidades, a longo prazo, na continuidade da cobrança da CONDECINE-TELES. E 

concordamos com ele quando, no mesmo artigo, trata do momento do mercado audiovisual. A 

popularização da banda larga de internet e o avanço das tecnologias de empacotamento de 

conteúdos permitem o tráfego de filmes e programas em alta definição ao consumidor final com 

eficiência e baixos custos. Isto provoca fortes movimentações no mercado de telecomunicações 

e entretenimento, com fusões e aquisições, ocorrendo em uma velocidade que os próprios 

órgãos de controle têm dificuldade de acompanhar. 

Além de todo o tema do mercado e da regulamentação, há outra fragilidade na Lei da 

TV Paga, que preocupa o futuro do modelo de desenvolvimento do audiovisual no país, através 

da conjunção do FSA com a cota de conteúdo brasileiro: o próprio texto da Lei 12.485/2011 

prevê que a cota de produtos nacionais nas TVs pagas deixará de vigorar após 12 anos da sua 

promulgação, o que acontecerá em 2023. 

A questão, de acordo com Possebom (2019), é que os 4 anos a partir da presente data 

serão fundamentais para consolidar o FSA como política pública de longo prazo, com a 

discussão sobre a renovação das cotas, a revisão da Lei da TV Paga, do CONDECINE, a 

regulação do mercado de conteúdo na internet, entre outros aspectos do setor. 

 

A CRISE DE 2019: TCU X ANCINE 

A crise, que abalou a ANCINE e deixou os produtores culturais extremamente 

preocupados com relação ao futuro do FSA e das políticas públicas em geral para o setor, 

estourou no final de março de 2019, quando foi divulgado pela mídia que, por uma 

determinação do TCU, a Agência estava interrompendo todas as atividades relativas aos editais 

do FSA e a aprovação de novos projetos para captação de recursos indiretos pela Lei do 

Audiovisual, como mostra a reportagem de Fernando Lauterjung para o site Tela Viva, 

publicada em 29 de março 2019: 

A deliberação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o processo de auditoria 

do ANCINE+SIMPLES foi recebida com espanto por aqueles próximos às tratativas 

com o tribunal desde que este apontou falhas na prestação de contas do uso de recursos 
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do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), em maio de 2018. A reação não foi apenas 

pelos efeitos potencialmente devastadores da decisão sobre todo o setor audiovisual, 

mas porque, aparentemente, os esforços aplicados na defesa da ANCINE, bem como 

nas reuniões de representantes do setor com o TCU, foram ignorados pela corte de 

contas. A atual deliberação replica o relatório inicial, adicionando medidas ainda mais 

duras. A percepção é de que não houve nenhuma mudança de entendimento por parte 

do TCU desde maio passado (LAUTERJUNG, 2019a). 

 

Como o trecho da reportagem acima mostra, o problema não ocorreu em 2019, mas, na 

realidade, se arrastava desde 2017, quando o TCU realizou uma auditoria na ANCINE e 

apontou diversos problemas, entre eles o elevado número de prestações de contas não analisadas 

detalhadamente. Segundo o relatório do órgão de controle, em 2017 havia 1.816 prestações de 

contas pendentes de análise e 232 pendentes de deliberação final (TCU, 2019). 

Estas questões, desde então, vinham sendo objeto de diversas tentativas de ajustes de 

processos por parte da ANCINE, intuindo atacar as questões apontadas pelo TCU. No entanto, 

um programa lançado pela ANCINE em 2015 – O “ANCINE+SIMPLES”, destinado a agilizar 

a análise das prestações de contas por parte da Agência, tem sido o principal ponto de discórdia 

desde então. 

Este sistema previa um sorteio público para que 5% dos projetos finalizados de cada 

tipo de incentivo tivesse uma análise detalhada da prestação de contas. Uma análise detalhada 

significaria avaliar documento por documento que integra a prestação de contas29. Só para se 

ter uma base quantitativa, uma prestação de contas deste tipo, realizada por dois servidores da 

ANCINE simultaneamente leva, em média, de duas a três semanas para ser concluída. As 

demais prestações de contas (não sorteadas), teriam suas execução avaliada por um conjunto de 

fatores como: comprovação de cumprimento do objeto, incluindo envio obrigatório de cópia 

para a Cinemateca Brasileira30 e versões com medidas de acessibilidade31,  entrega de todos os 

arquivos que integram a prestação de contas, extratos bancários completos, comprovações de 

contrapartidas obrigatórias e comprovações de cumprimento de algumas regras básicas da 

 
29 Os documentos que integram uma prestação de contas são todos os relativos aos pagamentos realizados pelo 

projeto: contratos com fornecedores, notas fiscais (que precisam ser emitidas contra a proponente especificando o 

projeto que está sendo realizado), comprovantes de pagamentos, recibos para os casos de reembolsos, 

recolhimentos de impostos, extratos bancários, entre outros. Além disso, há relatórios e comprovações sobre a 

execução do projeto como previsto inicialmente e cumprimento das obrigações assumidas pelos proponentes. 
30 A Cinemateca Brasileira é um órgão que foi incorporado pelo Ministério da Cultura em 2003 e que tem como 

missão preservar a produção audiovisual brasileira. É obrigatório o envio de uma cópia para seu acervo de todos 

os produtos audiovisuais produzidos com recursos públicos, fato que é denominado de “depósito legal”. 
31 A Instrução Normativa (IN) No 116 de 2014 (modificada pelas INs nos132 de 2017 e 145 de 2018), criou medidas 

obrigatórias de acessibilidade a todos os projetos audiovisuais produzidos com recursos públicos. Entre elas estão 

as obrigações de se produzir versões com: legendas descritivas, áudio descrição e linguagem de sinais. 
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prestação de contas, como respeitar o lapso temporal máximo de 60 dias entre o débito da conta 

no banco e a emissão do comprovante fiscal, entre outras.  

No entanto, estes 95% de prestações de contas não sorteadas não passariam pelo 

processo mais demorado do processo, que é a verificação, um por um, de todos os documentos 

fiscais referentes aos pagamentos realizados por um projeto audiovisual.  Em se tratando de um 

filme para o cinema ou de uma série para a TV, estes comprovantes de pagamento podem 

facilmente ultrapassar os 4 ou 5 mil itens. Pelo programa ANCINE+SIMPLES, as prestações 

de contas não sorteadas seriam aprovadas segundo estes critérios menos detalhados. O intuito 

da medida era diminuir o passivo de prestações de contas não analisadas pela Agência, em 

função da insuficiência de pessoal para tal. De fato, segundo o próprio relatório do TCU, este 

passivo de prestações de contas, a partir de 2015, interrompeu uma curva ascendente e passou 

a apresentar uma redução, embora em um ritmo menor do que o órgão de controle considerava 

adequado: 

 

GRÁFICO 11 - PROCESSOS EM PASSIVO E DELIBERAÇÕES PROFERIDAS NAS 

PRESTAÇÕES DE CONTAS EM ANÁLISE PELA ANCINE 

 
                                  Fonte: TCU (2019). 

 

O fato é que o TCU nunca se convenceu de que as medidas adotadas pelo 

ANCINE+SIMPLES atendiam o princípio constitucional de prestação de contas pela utilização 

de recursos públicos. A ANCINE vinha apresentando planos para lidar com as questões 

apontadas pelo TCU desde o primeiro relatório, em 2017, tendo realizado várias reuniões com 

o órgão de controle, como mostra outra reportagem de Lauterjung, publicada em 23 de maio de 

2018: 

Por meio de nota, a ANCINE e o Ministério da Cultura (MinC) afirmam estar de 

acordo com a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos de controle sobre a aplicação 

de recursos públicos e "se encontram à disposição para prestar os esclarecimentos 
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solicitados e tomar as providências devidamente apontadas". A agência e o ministério 

apontam ainda que o período analisado é anterior à atual gestão tanto do MinC quanto 

da ANCINE, e que o ministro Sérgio Sá Leitão e o presidente da ANCINE, Christian 

de Castro, "têm promovido mudanças importantes na política de audiovisual e no 

funcionamento do Fundo Setorial do Audiovisual, como o objetivo de elevar o 

controle e o rigor, simplificar e otimizar a operação e qualificar e potencializar os 

resultados para o setor e a sociedade". Entre as medidas já tomadas e em 

desenvolvimento, a agência e ministério apontam: 

– Elaboração de um diagnóstico aprofundado do funcionamento e dos resultados do 

FSA, assim como de seu fluxo financeiro, em alinhamento com apontamentos feitos 

pelo TCU em 2017. 

– Identificação de 20 pontos de risco e implementação, a partir de abril de 2018, de 

ações objetivas para a correção dos problemas apontados no diagnóstico. 

– Aprimoramento dos critérios de acompanhamento e aceleração da análise das 

prestações de contas dos projetos investidos. 

– Realocação de servidores para aumentar os núcleos de prestação de contas e 

fomento, de modo a dar celeridade, rapidez e transparência aos processos. 

– Implementação da prestação de contas on-line, por meio de cartão de despesas 

vinculado ao Banco do Brasil, com acompanhamento instantâneo e automatizado. 

– Concentração, na ANCINE, da prestação de contas dos recursos do FSA, que antes 

estava compartilhada com o BRDE. 

– Revisão do cadastro de empresas audiovisuais e inserção de perfis com análise de 

risco, feita com base em parâmetros criados a partir dos dados existentes.  

– Atualização das ferramentas de tecnologia da informação para a análise dos projetos, 

englobando todas as etapas, incluindo a aprovação e a prestação de contas. 

– Realização de ações de capacitação do corpo técnico da ANCINE e do MinC, 

sobretudo em controle, auditoria e compliance. 

– Automatização das linhas de investimento, com a criação de trilhas capazes de 

seguir o percurso dos recursos desembolsados. Exemplo disso é a versão beta de um 

blockchain (plataforma capaz de registrar transações de forma descentralizada) 

desenvolvido em parceria com o BNDES, um dos agentes financeiros do FSA. 

(LAUTERJUNG, 2018). 
 

No entanto, estas ações da ANCINE não parecem ter surtido efeito, pois o TCU julgou, 

no dia 27 de março de 2019, o processo de auditoria do ANCINE+SIMPLES, e divulgou a 

deliberação do Tribunal na forma do Acórdão 721/2019. Nele, o tribunal recomendou que a 

ANCINE e o BRDE paralisassem todos os processos do FSA, inclusive os editais, a contratação 

dos projetos já contemplados e o pagamento dos projetos já contratados, tanto pelo FSA quanto 

pelo fomento indireto. Todos os processos que já tiveram as contas analisadas, inclusive 

aprovadas, deveriam ser revistos sob novos critérios, e mesmo os projetos aprovados e já 

contratados, mas que ainda não haviam recebido recursos, poderiam ser afetados. Desde então, 

servidores da agência e diretores que aprovaram casos questionados pelo TCU passam a 

responder diretamente ao órgão e podem ser pessoalmente responsabilizados. 

Examinando-se o referido Acórdão de 94 páginas, entende-se que o que o TCU fez foi 

buscar nas prestações de contas dos últimos anos problemas com a documentação ou com a 

execução do projeto. E no meio de milhares de projetos, de fato encontrou falhas reais na 

execução de alguns projetos, que foram utilizadas para fundamentar as recomendações no 
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Acórdão. Mas também questionou situações onde a ANCINE avaliou e considerou condizentes 

com as normas em vigor. Na Instrução Normativa 125/2015 da ANCINE, que regulava a 

execução dos projetos até então, apresentava em seu Artigo 44 a previsão de alterações no 

orçamento aprovado para a execução do projeto: 

Art. 44.O remanejamento interno do orçamento que não implique redimensionamento 

deverá ser submetido à análise prévia por parte da ANCINE sempre que o somatório 

das alterações dos valores constantes do orçamento aprovado pela ANCINE 

extrapole 20% (vinte pontos percentuais) do orçamento global aprovado para o 

projeto. 

§ 1º. As alterações sofridas no orçamento de que trata o caput englobam os montantes 

executados acima dos valores constantes do orçamento aprovado pela ANCINE, 

bem como a inclusão de novos itens orçamentários condizentes com o projeto. 

§ 2º. A solicitação de análise prévia prevista no caput deverá ser realizada nos termos 

da Seção IV do capítulo VII. 

§ 3º. Os projetos aprovados com orçamento analítico e que tenham executado valores 

diferentemente do orçamento aprovado que não impliquem o remanejamento 

interno deverão apresentar novo orçamento, assinalando os itens que sofreram 

alteração, acompanhados das respectivas justificativas, a serem encaminhados 

juntamente com os formulários de acompanhamento da execução do projeto. 

(ANCINE, 2015, grifos do autor). 

 

Os grifos do autor no artigo transcrito acima instruem o produtor a alterar o orçamento 

do projeto conforme as demandas que se apresentarem durante sua execução, desde que 

justificadas na prestação de contas. Entende-se por alterações justificadas as que forem 

realizadas a fim de suprir necessidades que normalmente ocorrem durante a produção, que não 

foram previstas na etapa de elaboração e planejamento do projeto.  

Como visto anteriormente, planejar e realizar um projeto audiovisual não é tarefa fácil. 

O produtor tem um grau de imprevisibilidade alto para conseguir antecipar todos os detalhes 

pelos quais a produção passará durante a sua realização. E a sociedade brasileira gera 

inseguranças com relação a muitas questões, como a ordem social e econômica, ordem jurídica 

e burocrática, relações trabalhistas e outros campos que acabam influenciando na realização de 

um projeto. Isto sem mencionar que são projetos criativos, onde as concepções artísticas e 

conceituais podem ser alteradas no meio do processo. Por isso a IN 125 da ANCINE prevê esta 

margem de 20% de alterações no projeto, sem a necessidade de burocratizá-las. A regra é que 

os produtores podem alterar o orçamento e apresentar justificativas, para que os órgãos de 

controle possam verificar e entender que foram realizadas por legítimas necessidades do 

projeto.  

Nas 94 páginas do Acórdão, o TCU não faz nenhuma menção ao Art. 44 da IN 125 

mencionado anteriormente, que claramente permite as alterações condenadas por eles. E omite  
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o fato de que, se há um aumento de gastos em um item orçamentário de um projeto, 

necessariamente há uma economia proporcional em outros, o que tecnicamente não faz com 

que haja dispêndios adicionais de recursos públicos, como o órgão sugere. Por exemplo, na 

página 22 do Acórdão, o TCU lista uma série de exemplos de alterações nos orçamentos de 

alguns projetos, dentre os quais: 

Transportes: valor aprovado de R$ 178.900,00 e execução de R$ 329.594,85, com 

extrapolação de 84,2%, quase duplicando a despesa autorizada. A proponente 

procurou justificar-se alegando que ‘a filmagem se estendeu por 01 semana além do 

que estava prevista. O planejamento inicial previa o transporte da equipe com micro-

ônibus, porém não foi possível devido às dificuldades de acesso às locações, e tivemos 

que contratar mais carros e vans’ (TCU, 2019). 

 

Assim como esta, justificativas de outros projetos foram utilizadas como exemplos do 

que o TCU considera como maus usos dos recursos públicos, por falhas na fiscalização da 

ANCINE. Mais à frente, o TCU coloca que um projeto: 

apresentou justificativas que não carregam nenhuma noção de imprevisibilidade, mas 

que, ao contrário, apenas denunciam a baixa qualidade do planejamento realizado, o 

que constitui um ônus que não merece ser suportado com dinheiro público (TCU, 

2019). 

 

Ademais, o TCU indica que estas linhas orçamentárias dos projetos que toma como 

exemplo infringiram as regras por ultrapassarem mais do que 20% dos valores orçados. No 

entanto, o trecho da IN 125 citado anteriormente prevê que as alterações não se referem a cada 

linha orçamentária individualmente, mas à soma de todas as linhas ultrapassadas, quando 

comparadas ao orçamento global do projeto: 

verificou-se a execução de itens orçamentários com diferença maior que 20% em 

relação aos valores dos orçamentos aprovados para os projetos audiovisuais. A 

situação se potencializa diante da falta de análise orçamentária e financeira. Sem a 

análise da documentação comprobatória da despesa, requisito basilar para os 

processos de prestação de contas de recursos públicos, não é possível avaliar a 

razoabilidade e a regularidade das diferenças encontradas (TCU, 2019). 

 

 O TCU, desta forma, não fez uso correto da norma que regula a execução dos projetos 

fiscalizados pela ANCINE e produziu um relatório crítico ao setor, que pode levar a opinião 

pública, que não é especialista no assunto, a condenar práticas comuns e não necessariamente 

incorretas na execução de projetos. Por conseguinte, contribuiu para desqualificar e desmerecer 

a atuação da ANCINE na condução das políticas para o audiovisual brasileiro. 
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 2 

 Os desafios atuais seguem na defesa do campo. Por isso, consideramos importante 

detalhar, neste Capítulo 2, o funcionamento e a elaboração de projetos, evidenciar a importância 

da política para o desenvolvimento econômico e artístico do setor, assim como analisar o 

funcionamento do FSA com base nos seus dados públicos, sempre com o foco nos seus 

objetivos enquanto política para o desenvolvimento do setor. Para isso, avaliamos como os 

editais de fomento se relacionam com as diretrizes e resultados esperados do Programa, além 

de esmiuçar o funcionamento da política e exemplificar algumas das consequências até o 

momento. 

 Além disso, incorporamos uma análise do momento político conturbado pelo qual o 

setor cultural, especialmente o audiovisual, passava no momento que este trabalho estava sendo 

elaborado. É irônico mencionar que, enquanto o presente estudo estava sendo realizado, o 

Ministério da Cultura foi extinto pelo Governo de Jair Bolsonaro e transformado em Secretaria, 

inicialmente vinculada ao Ministério da Cidadania e posteriormente ao Ministério do Turismo. 

  No Capítulo 3 abordaremos percepções e fatos relatados por produtores atuantes na área 

que utilizam recursos do FSA. Com isso, poderemos comparar as respostas com as informações 

discutidas até agora e à luz da história das políticas culturais abordadas no Capítulo 1. 
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CAPÍTULO 3 - O IMPACTO DO FSA NA ESTRUTURA E ATUAÇÃO DAS 

PRODUTORAS AUDIOVISUAIS BRASILEIRAS 

Neste capítulo iremos investigar o perfil das produtoras culturais que executaram 

projetos com recursos do FSA entre 2008 e 2017. Interessa-nos saber o modo de operar, as 

práticas, a relação entre sócios e colaboradores, entre outras informações, também suas 

percepções a respeito da política, de seus resultados e o que pensam das perspectivas para o 

futuro do setor. Além disso, levantamos um perfil destas empresas, incluindo sua constituição, 

apresentado no Anexo I. 

 

OS PRINCÍPIOS DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

A atividade de produzir filmes iniciou-se concomitantemente com a invenção do 

cinema. Quando os irmãos Louis Lumière e Auguste Lumière montaram seu cinematógrafo32 

na estação de trem de La Ciotat, cidade costeira no sul da França e, usando o mesmo 

equipamento para projetar imagens, exibiram o filme de 50s no Salão Grand Café, em Paris em 

28 de dezembro de 1895, a atividade de produção cinematográfica estava sendo inaugurada. A 

pequena plateia presente, segundo relatos de diversas fontes, ficou estarrecida com as imagens 

realistas de grandes dimensões, achando que o trem estava presente dentro da sala e realmente 

vindo na direção deles (FOGUEL, 2018; NOGUEIRA, 2019). 

Este impacto no público durante a exibição era a realização dos objetivos do 

empreendimento dos irmãos Lumière. Para alcançá-los, tiveram que, entre outras providências, 

comprar a patente da invenção do cinematógrafo e aperfeiçoá-lo, escolher o local para realizar 

as filmagens, se deslocar e transportar os equipamentos, montar a câmera, realizar a captação 

das imagens, revelar o filme, definir o local para exibição, convidar o público para assistir, 

preparar e testar a projeção para, enfim, exibir sua obra para o público com sucesso. Essa 

descrição simplificada do que, supostamente, foi o trabalho de produção dos irmãos Lumière e 

que culminou em uma das primeiras exibições públicas de filmes da História, mostra que, desde 

o seu nascimento, a atividade de produção cinematográfica não poderia ser separada da criação 

e da realização artística. 

 
32 Em 1895 os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière criaram o cinematógrafo, uma espécie de avô das 

filmadoras, que, movido à manivela e utilizando negativos perfurados, substitui a ação de várias máquinas 

fotográficas no registro do movimento. A nova invenção torna possível, finalmente, a projeção de imagens para o 

grande público (Cf. PEREIRA e GATTI, 2009). 
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Ao conhecermos a trajetória de alguns dos mais importantes e pioneiros produtores de 

cinema no Brasil, entre os quais Alberto Cavalcanti (1897-1982), Luiz de Barros (1893-1982), 

Humberto Mauro (1897-1983), Luiz Carlos Barreto e Cacá Diegues, que iniciaram suas 

carreiras no início da década de 1960 e estão em atividade até hoje, perceberemos que a 

produção – organização dos meios e recursos necessários para a realização de uma obra 

audiovisual – foi uma atividade incorporada por cineastas, ou seja, por quem possuía desejo de 

transformar histórias em filmes. Eles eram, na realidade, autores, roteiristas e diretores, ou seja, 

prioritariamente artistas de seus filmes, que tiveram que abraçar as funções de produção, ou 

suas ideias não sairiam do papel. 

Somente a partir do advento das leis de incentivos fiscais, em 1986, a atividade de 

produção cultural brasileira, que inclui a produção de filmes, começou a obter importância 

como atividade econômica independente, podendo auferir ganhos financeiros para seus 

atuantes. Durante a vigência da Lei Sarney, conforme mencionado no Capítulo 1 deste trabalho, 

todas as empresas que conseguissem obter do Ministério da Cultura aprovação no CPC 

poderiam obter recursos de empresas que se valeriam de renúncia fiscal do IR. Com isso, as 

atividades de captação de recursos e de intermediação de negócios para atender os projetos 

idealizados pelos cineastas passaram a ser partes importantes do processo de viabilização dos 

filmes, podendo ser exercidas por pessoas não diretamente envolvidas com o lado criativo dos 

filmes.  

A Lei Rouanet, de 1993, que substituiu a Lei Sarney, e as Leis Estaduais e Municipais 

de incentivo à Cultura que surgiram a partir de então, cada uma com suas regras e burocracias, 

contribuíram para que, aos poucos, a atividade do produtor cultural se distinguisse da realização 

artística dos filmes. Uma evidência disto é o fato de que na Lei do Audiovisual, de 1991, as 

regras para a execução orçamentária dos projetos passaram a permitir uma taxa de 

gerenciamento do projeto, destinada a remunerar a empresa produtora por suas atividades de 

produção e gestão do projeto cultural. 

 

O PRODUTOR CULTURAL NA ATUALIDADE 

Em 1968, o cineasta Nelson Pereira dos Santos articulou com o reitor da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) a abertura de um curso de graduação de cinema, aos moldes que 

havia criado na Universidade de Brasília anos antes. O curso, existente até hoje – e um dos mais 

importante do país nessa área – sempre teve mais ênfase na formação de cineastas do que de 

produtores, em linha com as motivações de seu mentor. Somente em 1995, no início da “era 
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dos incentivos fiscais”, foi criado, na própria UFF, o primeiro curso superior de graduação em 

produção cultural do Brasil. Atualmente, há 19 instituições de ensino superior credenciadas 

pelo Ministério da Educação que oferecem cursos de graduação em produção cultural, sendo 

que 3 estão em processo de descredenciamento (MEC, 2019). 

O produtor cultural, atualmente, exerce uma atividade que exige conhecimentos muito 

variados, capaz de coordenar processos em diversas áreas. A delimitação do campo de trabalho 

deste profissional, demonstrada na tabela a seguir, foi elaborada de acordo com as experiências 

do autor na área: 

 
TABELA 15 – ÁREAS DO CONHECIMENTOS E ATIVIDADES DO PRODUTOR 

CULTURAL 

Direito Aquisição e cessões de direitos autorais; celebração de contratos com 

equipes e fornecedores; fechamento de contratos de patrocínio e 

fomentos; discussão de todos esses temas com assessorias jurídicas 

contratadas para os projetos. 

Administração Pública Participação em licitações, editais e convênios com governos; execução 

de projetos seguindo regras de administração de recursos públicos. 

Economia, negócios e 

empreendedorismo 

Elaboração de planos de negócios; planejamento estratégico de 

projetos e da própria produtora; aplicações de recursos no mercado 

financeiro; negociações de empréstimos e financiamentos bancários; 

planejamento e elaboração de orçamentos; gestão financeira de 

projetos e da produtora; gestão de pagamentos de equipes e 

colaboradores; utilização de planilhas eletrônicas e sistemas de 

controle; elaboração de planos de venda e captação de recursos e 

patrocínios para projetos. 

Arte e Cultura Contratação de artistas; avaliação de propostas artísticas; elaboração de 

projetos no campo das artes; diálogo com artistas e criadores; avaliação 

subjetiva de resultados; trocas com jornalistas e críticos de arte. 

Contabilidade Abertura de empresas; realização de prestações de contas de projetos; 

contabilidade de projetos e da produtora; recolhimentos de impostos; 

gestão de pessoal; manutenção de certidões negativas e situação fiscal 

da empresa.  

Design Criação de apresentação de projetos; elaboração de relatórios; 

contratação de programadores visuais e designers; edição de fotos. 
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Produção de vídeo Registro audiovisual de projetos; contratação de equipamentos de 

gravação; captação de imagens; coordenação de edição e finalização de 

imagens. 

Comunicação e Jornalismo Elaboração de textos; contratação de assessorias de imprensa; 

performance de palestras, aulas e apresentações em público. 

Publicidade e marketing Elaboração de planos de comunicação e divulgação de projetos e da 

empresa; criação de estratégias de marketing; gestão de redes sociais e 

divulgação na internet. 

Conhecimentos técnicos e 

artísticos de cada área do campo 

das artes, nas quais o produtor irá 

desenvolver seus projetos. 

Execução da produção cinematográfica; produção musical; montagem 

de exposições; temporadas de salas de músicas e orquestras; gestão de 

espaços culturais; obras de restauro de patrimônio histórico; edição de 

livros; produção de espetáculos; produção de festivais e outros. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

AS PRODUTORAS E SEUS PROJETOS 

Uma produtora audiovisual pode se tornar prestadora de serviços ou fornecedora de 

produtos comerciais para o mercado. Pode, por exemplo, produzir vídeos corporativos para 

empresas e instituições, prestar serviços para o ramo da publicidade, para políticos em épocas 

de eleições, ou realizar trabalhos de edição de imagens para outras produtoras. Mas vamos tratar 

aqui do trabalho relacionado à produção de conteúdo artístico, ou seja, da realização de projetos 

como filmes, séries para TV, programas de variedades ou reality shows.  

Uma das características mais importantes de projetos é que são empreendimentos 

temporários e com recursos limitados. Ainda que possa ter várias edições ou temporadas do 

mesmo evento ou produto artístico, cada edição e/ou temporada é um projeto independente, 

com seus próprios cronogramas, orçamento, equipes, mesmo que tenha sido criado como um 

produto derivado do projeto anterior. 

Segundo o PMBOK, um projeto é um “esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo”. Ainda, de acordo com a mesma instituição,  

temporário significa que cada projeto tem um início e um fim muito bem definidos. 

Chega-se ao fim do projeto quando os seus objetivos foram alcançados ou quando se 

torna claro que os objetivos do projeto não serão ou não poderão mais ser atingidos. 

O projeto é então encerrado. Temporário não significa que a sua duração é curta; 

muitos projetos duram vários anos. Em todos os casos, entretanto, a duração do projeto 

é finita; projetos não são esforços continuados. Além disto, o termo temporário 

geralmente não se aplica ao produto ou serviço criado pelo projeto. A maioria dos 

projetos são empreendidos para criar um resultado duradouro (PMBOK, 2000). 
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Esta característica intrínseca a todos os projetos faz com que uma produtora, para se 

manter, precise executar projetos continuamente ou ainda mais de um projeto ao mesmo tempo. 

Afinal, para que se execute projetos complexos, como o de produzir filmes, por exemplo, é 

necessário investir em uma infraestrutura que possa suportar as necessidades de produção, que 

muitas vezes não pode ser custeada por pelos próprios projetos. É uma difícil equação preparar 

e manter uma estrutura a fim de realizar um projeto, como local de trabalho, computadores e 

equipamentos de escritório, infraestrutura de telefonia e informática, e outros custos que não 

podem ser facilmente desmobilizados, se a produtora ficar por um tempo sem projetos e, 

consequentemente, sem fontes de recursos para sustentá-la. 

Nos regulamentos de praticamente todos os mecanismos de fomento à Cultura é vedado 

o custeio, com os recursos disponibilizados para os projetos, de despesas da produtora que não 

sejam diretamente relacionadas à execução dos mesmos. Assim, o aluguel e condomínio do 

escritório da produtora, o pessoal fixo que não é exclusivo para o projeto, a infraestrutura de 

telefonia e informática, soluções de gerenciamento de projetos e da empresa, treinamento de 

pessoal, sistemas e outros custos semelhantes não podem ser pagos diretamente pelos 

orçamentos dos projetos, mas sim pelos recursos próprios da produtora, advindos do 

faturamento da própria produtora através da execução de seus projetos. 

Por outro lado, as normas de ANCINE para execução de projetos audiovisuais que 

contam com recursos de fomento direto ou indireto (leis de incentivos fiscais), permitem que a 

produtora se remunere com recursos do projeto pelos serviços de gerenciamento, limitados a 

10% dos custos de produção e outros pela prestação de serviços técnicos e artísticos da 

produtora ou de seus sócios para o projeto, limitados a um valor total de 25%, incluindo o 

gerenciamento.  

Durante um tempo, no Brasil, houve uma insegurança contábil para que as produtoras 

se remunerassem de seus projetos, pois, pelas regras de prestação de contas, todos os 

documentos fiscais em uma prestação de contas deveriam ser emitidos contra a produtora 

responsável – a proponente do projeto. Como a própria produtora poderia emitir uma nota fiscal 

contra ela mesma? A solução só veio em 2010, quando a Secretaria Municipal de Fazenda do 

Rio de Janeiro publicou uma Resolução que se tornou jurisprudência para as produtoras 

sediadas em outras localidades do país, cujo teor é o seguinte:  

Resolução SMF nº 2.644 de 07/12/2010 

A Secretária Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve 

Art. 1º Quando a proponente de projetos culturais incentivados pelo Poder Público de 

qualquer esfera, via renúncia fiscal, executar partes do próprio projeto, considera-se 
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ocorrido o fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, devido no 

Rio de Janeiro nos casos em que assim dispuser a legislação sobre local de prestação 

dos serviços. 

Art. 2º No caso do art. 1º, o contribuinte é o proponente-executor, e o tomador de 

serviços é o projeto incentivado, ainda que não possua personalidade jurídica civil. 

Art. 3º No caso do art. 1º, o contribuinte deverá emitir documento fiscal idôneo, 

colocando no campo destinado ao tomador dos serviços o nome da própria proponente 

e mencionando expressamente, no corpo da nota, o projeto específico a que se 

destinam os serviços. 

Parágrafo único. Não deverá ser preenchido o campo destinado ao CNPJ do tomador 

de serviços. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação  

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010). 

 

 Com esta questão superada em termos de regulamentação, editais e leis de incentivo que 

ainda restringiam a remuneração dos proponentes de seus próprios projetos passaram a aceitar 

o fato de que os produtores culturais precisam ser remunerados. Afinal, é necessário criar um 

equilíbrio financeiro no processo que os permita suportar a realização dos projetos, criar novos 

e ainda estarem preparados para entressafras.  

Isto representou um avanço no campo, pois o desafio atual dos produtores culturais é 

conseguir equilibrar suas remunerações com os demais custos de seus projetos e, desta forma, 

remunerar seus sócios, pagar a estrutura fixa da produtora (que não pode ser paga diretamente 

pelos orçamentos dos projetos), investir em tecnologia, treinamento, sistemas, no 

desenvolvimento de novos projetos e, ainda, conseguir formar uma reserva financeira para 

possíveis períodos de ausência de recursos oficiais. 

 

O PRODUTOR AUDIOVISUAL E O FSA 

O FSA e a Lei da TV Paga, como explicado no Capítulo 2, provocaram uma forte 

alavancagem na produção audiovisual brasileira. A existência de uma fonte consistente e 

constante de recursos, junto à demanda por produtos brasileiros para o espaço qualificado dos 

canais de TV por assinatura, provocou aumento e diversificação das empresas de produção que 

passaram a propor projetos e se candidatar aos recursos do Fundo. 

Desta forma, resolvemos investigar quem é esse produtor independente, que hoje está 

protagonizando a nova indústria audiovisual brasileira e o que ele pensa a respeito do FSA. 

Utilizando os relatórios anuais de gestão do Fundo publicado pela ANCINE, fizemos o 

levantamento de quantas produtoras já haviam sido contempladas com recursos do Fundo até 

2017, chegando ao número de 924 empresas espalhadas por todo o país. Preparamos um 

formulário online de pesquisa para encaminhar para essas produtoras, a fim de obtermos 
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informações que nos levassem a cumprir estes nossos objetivos: para isso foi utilizada a 

plataforma Google Forms. 

Tentamos obter os dados de contato destas produtoras diretamente com a ANCINE, 

inclusive com o argumento da Lei de Acesso à Informação33, mas não obtivemos retorno 

positivo. Assim, partimos para o levantamento dos contatos das produtoras, através da internet. 

Conseguimos, no prazo disponível, enviar o formulário para 347 empresas e obtivemos 105 

respostas. Vale ressaltar que, no meio dos envios dos formulários e recebimentos das respostas, 

estourou a crise da ANCINE com o TCU, conforme colocado no final do Capítulo 2. Isto 

interferiu diretamente na disposição das empresas em responder o formulário, uma vez que o 

que estava em jogo era a continuidade do próprio mecanismo, fato que abalou fortemente todos 

os envolvidos, especialmente as produtoras audiovisuais. 

As produtoras que responderam ao questionário, no entanto, parecem compor uma 

mostra interessante do universo das empresas brasileiras de produção, haja visto a distribuição 

regional delas, cobrindo todas as regiões do país:  

 

GRÁFICO 12 – DISTRIBUIÇÃO DAS PRODUTORAS QUE RESPONDERAM AO 

QUESTIONÁRIO, POR ESTADO DA FEDERAÇÃO 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 
33 A Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI, regulamenta o direito, previsto na 

Constituição, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes, 

informações públicas por eles produzidas ou custodiadas (Cf. BRASIL. “Acesso à informação”. Página Oficial do 

Governo Federal em torno da LAI). 
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Consolidando estas produtoras por região do país e comparando dados das 924 

produtoras que já haviam conseguido recursos do FSA, obtidos a partir dos relatórios da 

ANCINE, chegamos aos seguintes gráficos: 

 

GRÁFICO 13 – COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DAS PRODUTORAS 

QUE RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO DA PESQUISA E AS QUE RECEBERAM 

RECURSOS DO FSA ENTRE 2009 E 2017 

 
Fonte: Elaboração própria (2019) a partir de dados de ANCINE, 2017b. 

 

Embora a validação de uma base de dados da pesquisa não esteja somente na 

distribuição regional – há outras variáveis importantes que poderia ser consideradas, a 

semelhança entre os gráficos da distribuição nacional das produtoras que receberam o fomento 

até 2017 e as que responderam ao questionário sugere que nossa base de pesquisa pode, de fato, 

representar a visão média dos produtores brasileiros acerca das questões abordadas. 

 

A PESQUISA 

Dividimos o formulário de pesquisa em três partes. Na Parte I intencionamos avaliar a 

percepção dos produtores sobre o FSA, enquanto política pública para o desenvolvimento do 

setor audiovisual brasileiro. Na Parte II buscamos obter dados que nos indicassem o impacto 

do FSA na atuação das empresas e na vida de seus sócios. E na Parte III buscamos informações 

particulares das produtoras, a fim de criar um perfil das empresas que participam da política. 

Esta terceira parte – a do perfil dos agentes do mercado – foi colocada no Anexo I. 
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As respostas foram obtidas entre 21 de março e 17 de maio de 2019. Fizemos a 

abordagem com uma introdução amistosa, a fim de encorajar a participação dos produtores: 

Olá, 

Meu nome é Julio e sou aluno de mestrado do CPDOC/FGV do Rio de Janeiro. Estou 

realizando, para o meu trabalho de mestrado, uma pesquisa com as empresas 

contempladas com recursos do FSA entre 2008 e 2017. 

O objetivo é colher, das produtoras independentes envolvidas no processo, dados e 

percepções a respeito do FSA. Os objetivos envolvem traçar um perfil das produtoras 

e realizar uma avaliação do mecanismo. Gostaríamos muito de poder contar com a 

sua colaboração e participação, respondendo o questionário abaixo de forma mais 

completa e acurada possível. 

A pesquisa leva aproximadamente 15 minutos para ser respondida e serão utilizados 

somente os dados quantitativos. Não divulgaremos nomes das empresas e suas 

respostas, garantido, assim, o anonimato dos participantes. 

Nos comprometemos, também, a encaminhar a todos que participarem, o trabalho 

resultante da pesquisa. 

Antecipadamente, muito obrigado pela colaboração (ELABORAÇÃO DO AUTOR, 

2019). 

 

AVALIAÇÃO GERAL 

Iniciamos a pesquisa com a Questão 1, que buscou ser o mais ampla possível, indagando 

uma avaliação geral do FSA, a fim de obter dos entrevistados uma percepção espontânea, 

tentando evitar que a própria pesquisa e a reflexão causada por ela nas pessoas que as estivessem 

respondendo pudesse influenciar uma avaliação total do mecanismo. 

 Nesta questão, 96,2% das empresas produtoras responderam que consideram o FSA 

ótimo ou bom como política pública para o desenvolvimento do setor no Brasil, sendo que a 

maioria absoluta (54,3%) o considerou ótimo. Apenas 4 produtoras – 3,8% do total, 

consideraram o FSA uma política pública ruim e nenhuma a considerou péssima, que seria o 

equivalente a considerá-la totalmente inadequada.  
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GRÁFICO 14 - QUESTÃO 1: QUAL A AVALIAÇÃO GERAL QUE FAZ DO FSA 

ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR 

AUDIOVISUAL DO PAÍS? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019).  

 

Pesquisando mais detalhadamente quem foram estas quatro produtoras que 

consideraram o FSA uma política ruim, três delas receberam valores baixos, menos de R$ 200 

mil, por apenas um projeto financiado cada. Apenas uma é participante mais frequente dos 

editais do Fundo, com mais de R$ 3 milhões recebidos para vários projetos. As respostas 

mostram que, apesar de estar passando por um momento de desconfiança e perda de 

credibilidade, o FSA, enquanto política pública formulada para fortalecer e estimular o 

crescimento da indústria audiovisual brasileira, conta com a aprovação da classe produtora. 

Na Questão 2 colocamos novamente o intuito de uma avaliação geral, mas desta vez 

como uma política de fomento, e não para desenvolvimento do setor como um todo. Esta 

questão foi relevante para compararmos com a Questão 1 e verificarmos se o FSA é enxergado 

pelos produtores como uma política efetiva de desenvolvimento do setor ou mais uma ação de 

fomento a projetos, como muitas vezes é referida pela mídia e pelos próprios produtores. 

O resultado foi que as avaliações ótima e boa alcançaram os mesmos 96,2%, mas desta 

vez com menos ótimos do que bons. Na Questão 1 temos 54,3% de avaliações ótimas contra 

41% na segunda:  
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GRÁFICO 15 - QUESTÃO 2: QUAL A AVALIAÇÃO GERAL QUE FAZ DO FSA 

ENQUANTO MECANISMO DE FOMENTO A PROJETOS AUDIOVISUAIS DE 

PRODUTORAS BRASILEIRAS INDEPENDENTES? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

  

Novamente apenas quatro produtoras avaliaram a questão como ruim. No entanto, um 

detalhe interessante: a única produtora com vários contratos com o FSA que avaliou a Questão 

1 como ruim, como comentado anterirmente, avaliou esta segunda como boa. Ou seja, para esta 

produtora, o mecanismo não representa uma política de desenvolvimento do audiovisual, mas 

sim uma política de fomento a projetos. 

 

PERCEPÇÕES ESPECÍFICAS 

Nas perguntas pertencentes ao grupo da Questão 3 colocamos vários aspectos do FSA 

para avaliação dos entrevistados. Solicitamos a eles que, com relação às afirmações 

apresentadas, marcassem abaixo de cada uma o grau de aderência da afirmação com suas 

opiniões. Colocamos ainda para os entrevistados que não precisavam pesquisar os dados para 

oferecerem uma resposta precisa, pois estávamos interessados em suas percepções a respeito 

das questões. 

Na primeira delas (3-A), questionamos se, em sua visão, o FSA estava oferecendo um 

volume suficiente de recursos para atender às demandas do mercado. As respostas “concordo 

totalmente” e “concordo” e alcançaram 69,6% do total, com a maioria absoluta (62,9%) optando 

pela concordância de menor intensidade. Em relação à aprovação da política apontada nas 
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questões anteriores, houve uma redução significativa da visão positiva da política, embora tenha 

permanecido alta.  

 Considerando que orientamos os produtores a não pesquisarem dados para responderem 

as questões, podemos entender que, apesar do grande volume de recursos que o FSA 

disponibilizou para os projetos desde a sua criação, a percepção dos entrevistados continua 

sendo, em parte, a de recursos escassos para a cultura, em relação à demanda, que aumenta 

conforme cresce a oferta.  

 

GRÁFICO 16 - QUESTÃO 3-A: ESTÃO SENDO OFERECIDOS RECURSOS SUFICIENTES 

PARA AS DEMANDAS DO MERCADO? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Se compararmos o Gráfico 4 com a Tabela 2 do capítulo anterior, verificaremos que há 

uma diferença de 2.629% de aumento dos recursos orçamentários do FSA, contra 1.439% no 

aumento das propostas enviadas pelos produtores culturais, considerando os pontos mais baixos 

e mais altos das duas séries históricas.  

Estes dados indicam que a oferta de recursos cresceu mais que a demanda no período, o 

que é percebido pela maioria dos entrevistados, que respondeu “concordo totalmente” e 

“concordo” com a Questão 3-A. No entanto, os 31,4% que discordaram não percebem a 

adequação do volume de recursos às necessidades do mercado. Podemos supor que se trata de 

uma visão particular dos produtores, talvez motivada pelo fato de não conseguirem recursos 

para todos os seus projetos. Isto pode acontecer devido uma série de fatores, incluindo o 

acirramento das disputas pelos recursos. 
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 Na Questão 3-B não abordamos o volume de recursos, mas sim a percepção de quão 

justa seria a distribuição deles. Como colocamos no Capítulo 2, os editais do FSA incorporaram, 

a partir de 2013, políticas de cotas regionais e, a partir de 2018, cotas de gênero e raça para as 

produtoras contempladas. Demonstramos, pelos resultados apresentados no Capítulo 2, que 

avanços estão sendo alcançados por estas políticas de cotas. No entanto, praticamente a metade 

das produtoras entrevistadas (48,5%) considera que a distribuição não é justa. É relevante notar 

que somente 5,7% dos entrevistados respondem à afirmação como sendo “totalmente verdade”.  

 

GRÁFICO 17 - QUESTÃO 3-B: A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS ESTÁ SENDO JUSTA, 

CONSIDERANDO PRODUTORAS GRANDES, MÉDIAS E PEQUENAS, COTAS RACIAIS E 

DE GÊNERO? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Uma das razões para isto pode ter sido a inclusão na pergunta, da avaliação levar em 

conta o tamanho das produtoras. A partir da nova gestão de Christian de Castro na Presidência 

da ANCINE, os editais de 2018 do FSA alteraram os critérios de seleção dos projetos, 

desfavorecendo de forma muito acentuadas as pequenas produtoras audiovisuais34. O resultado 

foi que, tirando as propostas selecionadas pelos critérios das cotas, poucas pequenas produtoras 

tiveram chance de pontuar o suficiente para serem contempladas. Esta insatisfação pode estar 

expressa nas respostas à Questão 3-B, que mostra que as cotas não deveriam ser os únicos 

instrumentos de promoção de justiça na distribuição dos recursos do FSA. 

 
34 Cf. “CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA – CONCURSO PRODUÇÃO PARA CINEMA 2018, 

RETIFICAÇÃO Nº 02”, disponível em http://www.brde.com.br/fsa, acesso em 23/10/2019. 
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Na Questão 3-C indagamos a respeito da burocracia enfrentada pelos produtores, desde 

a inscrição das propostas à finalização dos projetos, passando pela contratação, execução e 

prestação de contas. O tema dos procedimentos burocráticos envolvendo projetos culturais é 

frequente nas reclamações dos produtores e artistas desde a implementação das leis de 

incentivo, no início da década de 1990, como visto no Capítulo 1. A sua redução nos processos 

da ANCINE a partir de 2015, através do ANCINE+SIMPLES, como discutido no Capítulo 2, 

foi o principal questionamento do TCU na crise de 2019. 

Uma questão sobre este tema objetivava atualizar a percepção da classe produtora do 

audiovisual brasileiro com relação ao principal mecanismo de fomento disponível atualmente. 

Em uma avaliação mais genérica, 61% das produtoras concordaram com a afirmação de que os 

procedimentos burocráticos são razoáveis. Apenas 16,2% dos entrevistados discordaram 

totalmente da afirmação. Isto sugere que a burocracia do FSA não é vista como um empecilho 

ou uma dificuldade importante para participarem da política. Isto, apesar de somente 4,8% 

concordarem totalmente com a afirmação, seria o equivalente a considerar que a burocracia não 

é, de fato, uma questão a ser considerada. Podemos inferir, com isso, que os procedimentos 

burocráticos existem, possuem uma certa complexidade, mas os produtores estão aprendendo a 

lidar com a burocracia exigida. 

 

GRÁFICO 18 - QUESTÃO 3-C: OS PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS DO FSA E DA 

ANCINE EM TODAS AS ETAPAS DOS PROJETOS SÃO RAZOAVELMENTE FÁCEIS DE 

SEREM COMPREENDIDOS E CUMPRIDOS? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Na Questão 3-D continuamos no tema da burocracia, mas desta vez sendo mais 

específicos: com relação aos prazos impostos pelo mecanismo, que, pela experiência do autor 

como consultor de outras produtoras, vinha sendo, durante o auge do volume de liberação de 

recursos do Fundo, o principal ponto no campo dos procedimentos burocráticos que afetavam 

a execução dos projetos. Ainda assim, contrariando nossas expectativas, pouco mais da metade 

dos entrevistados (56,2%) considerou que os prazos não são um problema com relação ao 

planejamento dos projetos. 

O número de respostas totalmente a favor da afirmação aumentou consideravelmente 

com relação à questão anterior (de 4,8% para 24,8%), o que sugere, diferentemente da nossa 

tese inicial, que os prazos não são o maior problema da burocracia do processo. No entanto, a 

rejeição total à afirmação subiu de 16,2%, considerando a burocracia em geral, para 21,9%, 

considerando somente os prazos.  

 

GRÁFICO 19 - QUESTÃO 3-D: OS PRAZOS ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS 

PROCESSOS E O PLANEJAMENTO DOS PROJETOS? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Uma conclusão que podemos tirar disso é que, enquanto para alguns o prazo ainda é o 

maior problema do processo, o amadurecimento e desenvolvimento das produtoras as leva a 

realizar melhores planejamentos, o que pode incluir ter vários projetos em andamento 

simultaneamente, fazendo com que os tempos sejam relativizados e o impacto negativo sobre 

produtoras minimizado. 

Continuando no tema dos procedimentos burocráticos do FSA, avaliamos as prestações 

de contas, que sempre foram consideradas uma parte complicada dos processos de fomento, 



 

  
 

125 

tanto diretos como indiretos, por todas as instâncias de governo. As respostas da Questão 3-G 

mostraram que, no caso do FSA, 64,4% dos entrevistados consideraram as prestações de contas 

razoáveis de serem realizadas. 

 

GRÁFICO 20 - QUESTÃO  3-G: A PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSUI UM GRAU DE 

COMPLEXIDADE RAZOAVELMENTE FÁCIL PARA SER REALIZADA 

CORRETAMENTE? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

As três questões anteriores – a respeito dos procedimentos burocráticos, dos prazos e 

das prestações de contas – mostram respostas distintas da hipótese que fizemos, de que este 

assunto é considerado, pelas produtoras, como uma das grandes dificuldades de se executar 

projetos com recursos públicos. Esta evolução pode sugerir que o mercado está se tornando 

preparado, no caso do FSA, para lidar com questões burocráticas e este não seria um entrave 

em uma política de fomento de longo prazo.  

 As Questões 3-E e 3-F foram elaboradas para verificar a percepção, a partir do ponto de 

vista das produtoras, ou seja, de quem produz conteúdos brasileiros audiovisuais com recursos 

da política, sobre seus resultados em relação a dois aspectos: se as produtoras consideram que, 

em função do FSA, há mais conteúdo brasileiro nos cinemas e na TV e se a qualidade dos 

conteúdos audiovisuais brasileiros, de um modo geral, aumentou. O aumento da quantidade e 

da qualidade dos conteúdos brasileiros produzidos em função do FSA, na opinião das 

produtoras entrevistadas, é uma afirmação totalmente ou parcialmente verdadeira para 98,1% e 

para 94,3%, respectivamente.  
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GRÁFICO 21 - QUESTÕES 3-E e 3-F: PERCEPÇÕES QUANTO AO AUMENTO DA 

QUANTIDADE E DA QUALIDADE DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS BRASILEIROS EM 

FUNÇÃO DO FSA. 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

  

Estas respostas indicam que a classe produtora possui uma autopercepção positiva com 

relação ao que estão fazendo pelo audiovisual brasileiro e cientes da importância dos resultados 

que vêm sendo obtidos. 

Em seguida, na Questão 3-H, abordamos uma questão que vinha sendo uma reclamação 

com relação ao FSA, por parte do segmento de produtores culturais com um perfil de realização 

de projetos mais comerciais, sejam para o mercado de TV ou para ao cinema: a participação do 

FSA sobre a RLP decorrente dos produtos produzidos. O grupo mais preocupado com esta 

questão é composto por empresas que produzem conteúdos com planos de comercialização 

mais agressivos, onde os resultados das bilheterias ou licenciamentos dos produtos resultantes 

fazem parte do plano de negócios e a receita projetada é uma parcela importante de seu 

planejamento financeiro. Em alguns casos, por exemplo, os produtores renunciam parte de suas 

remunerações no projeto a fim de investir na produção e recuperar na comercialização.  

Como colocado no Capítulo 2, a participação do FSA nos resultados comerciais dos 

projetos, depois de lançados, nos casos de produção, era de 80% da receita liquida do produtor 

até 2017 e passou a ser 50% a partir de 2018, tendo vigência durante o período de 7 anos. As 
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respostas à esta questão indicaram que para 88,5% dos entrevistados a participação do FSA nas 

receitas obtidas pelos projetos financiados é considerada justa.  

 

GRÁFICO 22 - QUESTÃO 3-H: A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO FSA NOS 

RESULTADOS DO PROJETO É JUSTA? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019).   

 

Isto pode indicar três situações que, somente através das respostas a esta pergunta, não 

poderão ser decifradas: a primeira seria que a maioria das produtoras não conta com as receitas 

de comercialização como parte do seu plano de negócios, de modo que renunciar à metade de 

delas durante 7 anos não as afeta. Em outras palavras, as produtoras ainda estariam mais 

preocupadas em produzir os projetos do que com a inserção deles no mercado. Esta seria uma 

conclusão preocupante, afinal é parte do modelo que o FSA está tentando mudar, de 

dependência das produtoras em relação às verbas públicas.  

 A segunda seria um reflexo da redução do percentual de participação do FSA a partir de 

2018, fazendo com que, mesmo produtores que contam fortemente com as receitas dos projetos, 

a avaliem como sendo justa. Considerar esta opção deve levar em conta que a grande maioria 

dos entrevistados recebeu os recursos para seus projetos na regra antiga, ou seja, com 80% de 

participação do Fundo. Mas como a pesquisa mede percepção e se propôs a ser espontânea, 

seria natural supor que as pessoas que a responderam poderiam estariam pensando mais nas 

regras recentemente alteradas do que na experiência com seus projetos anteriores a elas. 

 A terceira situação possível seria a de que os produtores realizam, de fato, um 

planejamento incluindo as receitas de comercialização e estão considerando, neste plano, suas 
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partes no negócio, sejam elas 20% ou 50%. E estariam considerando isto como uma justa 

participação nos resultados, por terem conseguido o financiamento para a produção. Este 

poderia ser considerado um comportamento mais maduro do mercado das produtoras, mas que 

não temos como afirmar se é o retrato das respostas à esta questão da pesquisa. 

Por último, na Questão 3-I, ainda na Parte I da pesquisa, abordamos a percepção das 

produtoras com relação à política pública, procurando avaliar o quanto o FSA está transmitindo 

segurança de que continuará funcionando a longo prazo. As respostas a esta questão trouxeram 

resultados desanimadores, afinal 68,5% dos entrevistados não sentem segurança no FSA como 

uma política consistente de longo prazo, somente 6,7% concordaram totalmente com a 

afirmação: 

 

GRÁFICO 23 - QUESTÃO 3-I: O FSA TRANSMITE SEGURANÇA DE QUE SERÁ 

CONTÍNUO E CONSISTENTE A LONGO PRAZO? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

  

Estas respostas poderiam estar relacionadas à crise de 2019 da ANCINE com o TCU e 

com o Governo Federal, que trouxeram maior insegurança ao setor. Como vimos no Capítulo 

2, este evento descortinou uma série de fragilidades no modelo de funcionamento da política 

que pode, de fato, colocá-la em risco de continuidade. 

 Para confirmar isto, checamos as respostas dadas até 28 de março 2019 e as demais, a 

partir do dia seguinte, 29 de março, quando o relatório do TCU foi divulgado35. Fazendo-se 

 
35 Cf. POSSEBON, 2019a. 
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isto, chegamos à conclusão de que não houve uma relação entre as respostas e o evento do dia 

29 de março, conforme mostra a tabela a seguir: 

 

TABELA 16 – QUESTÃO 3-I: ANTES E DEPOIS DA DIVULGAÇÃO DO  

RELATÓRIO DO TCU. 

 
50 Respostas enviadas até 

28/03/2019 

55 Respostas enviadas a partir de 

29/03/2019 

CONCORDO TOTALMENTE 8% 5% 

CONCORDO 22% 27% 

DISCORDO 48% 55% 

DISCORDO TOTALMENTE 22% 13% 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

  

Percebe-se que as somas das respostas “concordo” e “concordo totalmente”, antes e 

depois da divulgação do relatório do TCU montam, respectivamente, 30% e 32%. Estes dados, 

somados ao que mostram que foram enviadas 50 respostas antes e 55 respostas depois da data 

de divulgação do relatório, indica que podemos descartar a influência da divulgação do relatório 

do TCU nesta questão. 

Podemos, desta forma, sugerir que a visão pessimista das produtoras com relação ao 

futuro do FSA se deve a um conhecimento, ou percepção delas, com relação às ameaças à 

política pública relatadas no Capítulo 2. Elas percebem, ao menos, que o FSA não é imune às 

mudanças no mercado nacional e internacional ou a momentos políticos desfavoráveis ao apoio 

à Cultura, como o que passamos no momento da produção deste trabalho. 

 

IMPACTOS DIRETOS DO FSA NAS PRODUTORAS 

Na Parte II da pesquisa, que começa na Questão 4 do questionário, tratamos dos projetos 

contemplados com recursos do FSA e as consequências disso para as produtoras. Solicitamos 

que, com relação às afirmações apresentadas, as produtoras marcassem, abaixo de cada uma, o 

grau de aderência delas com a realidade das empresas. 

Na Questão 4-A perguntamos sobre o crescimento econômico das produtoras, na visão 

das próprias empresas. 92,4% responderam que o FSA propiciou crescimento da produtora. Isto 

demonstra a importância da política para o segmento das produtoras audiovisuais que se 

beneficiam atualmente com a política: 
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GRÁFICO 24 - QUESTÃO 4-A: O FOMENTO DO FSA AOS MEUS PROJETOS PROPICIOU 

CRESCIMENTO ECONÔMICO DA PRODUTORA? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

  

 Em seguida, na Questão 4-B, abordamos uma possível consequência natural da 

pergunta anterior, que seria o crescimento financeiro, também, dos sócios das produtoras. O 

resultado mostra que houve melhoria da vida pessoal de 67,7% dos sócios das produtoras. No 

entanto, este número é significativamente menor que os 92,4% de crescimento relatado em 

relação às empresas. Além disso, há uma grande diferença entre as negações às duas afirmações: 

enquanto 6,6% negaram crescimento de suas empresas – e apenas duas empresas, ou 1,9%, 

responderam como “totalmente falso”. Quando o crescimento foi referido aos sócios, 37,2% 

negaram melhoria de vida em função do FSA e 16,2% afirmaram que esta questão é “totalmente 

falsa”.  

Isto pode indicar que, para algumas produtoras, o crescimento das empresas é 

reinvestido nas próprias produtoras, reverberando menos para a vida profissional dos sócios. O 

que nos parece compatível com um processo de fortalecimento do setor, que começa a perceber 

consequências positivas e estruturantes do funcionamento do FSA como política pública. Quase 

1/4 das produtoras indicaram, através das respostas a estas duas questões, que não replicam o 

crescimento econômico das empresas como melhoria de vida dos sócios, mostrando que elas 

acreditam que o momento é mais propício para preparar melhor as empresas a longo prazo para 

o mercado do que para tirar vantagens financeiras pessoais de imediato: 

  

  

5,7% 
1,9%

; 
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GRÁFICO 25 - QUESTÃO 4-B: O FOMENTO DO FSA PROPORCIONOU MELHORIA DE 

VIDA PARA OS SÓCIOS DA PRODUTORA? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Este investimento nas próprias produtoras significa, entre outras medidas, ter um local 

de trabalho mais preparado para executar os projetos. Isto tende a estimular um círculo virtuoso, 

criando condições para o crescimento de projetos e equipes. 

A Questão 4-C, por sua vez, investigou se as empresas tiveram que aumentar sua 

estrutura a ponto de mudarem seus locais de trabalho para espaços maiores ou mais adequados. 

O número de respostas positivas (66 entre 105) indica que 63% das produtoras entrevistadas se 

mudaram para locais maiores e/ou com mais estrutura para trabalharem nos últimos 5 anos. É 

um indicador de desenvolvimento do setor, pois ao se comprometerem com locais de trabalho 

maiores e mais custosos, a maioria das produtoras que recebeu recursos do FSA aposta na 

perenidade e crescimento de suas atividades.  

Entre as produtoras que afirmaram terem ampliado o local de trabalho, 45,4% atribuiu 

as mudanças diretamente ao FSA. Esta proporção, ao mesmo tempo que indica que o FSA é um 

importante agente desta evolução, mostra que as empresas seguem caminhos com outras fontes 

de recursos e outros modelos de negócios, alinhadas assim com os objetivos da política. 
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GRÁFICO 26 - QUESTÃO 4-C: A PRODUTORA MUDOU SEU LOCAL DE TRABALHO 

PARA UM ESPAÇO MAIOR E/OU COM MELHOR ESTRUTURA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS? 

EM CASO POSITIVO, EM QUE MEDIDA VOCÊ ATRIBUI ESSA(S) MUDANÇA(S) AO 

FOMENTO DO FSA AOS PROJETOS DA EMPRESA? (EM CASO DE NÃO TER HAVIDO 

MUDANÇAS, DEIXE EM BRANCO E PASSSE PARA A PRÓXIMA PERGUNTA). 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Para compreender melhor esta questão do local do trabalho, a Questão 11-A buscou 

detalhar o local de realização dos projetos das empresas produtoras. Ao examinarmos as 

respostas dadas a esta questão, percebemos que há, em uma escala de profissionalização das 

atividades, uma igualdade entre o que seria a opção tida como mais informal – o home office, 

com cada um trabalhando a maior parte do tempo em suas residências – e a mais tradicional, 

que seria um endereço comercial regularmente registrado como tal. As demais opções 

oferecidas pela pesquisa são situações intermediárias, usualmente encontradas ao longo da 

experiência profissional do autor com produtoras culturais. Estas somam 43,8% das respostas, 

distribuídas em quatro diferentes categorias. 
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GRÁFICO 27 - QUESTÃO 11-A: O LOCAL DE TRABALHO PRINCIPAL DA EMPRESA, 

ONDE OS SÓCIOS E A EQUIPE SE ENCONTRAM E DESENVOLVEM OS PROJETOS É: 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Desta forma, entendemos que a questão do local de trabalho ainda é um assunto que 

parte das produtoras resiste a dar passos mais comprometedores. Considerando que um imóvel, 

para funcionar como sede da produtora, é um ativo físico com desmobilização complicada em 

caso de descontinuidade ou redução das receitas, podemos associar este dado à Questão 3-I, 

discutida acima. Enquanto o FSA não inspirar confiança de que se manterá como política de 

fomento ao setor a longo prazo, as empresas parecem evitar o comprometimento, por exemplo, 

com contratos fixos de aluguel de imóveis. É importante lembrar que o dinheiro do FSA 

liberado para projetos não pode ser utilizado para o pagamento de despesas fixas da produtora, 

então somente um fluxo contínuo de receitas advindas dos projetos pode permitir às produtoras 

arcarem com maiores custos fixos. 

Quando tratamos das consequências da política de fomento do FSA para as produtoras, 

é importante considerar a cadeia produtiva que é beneficiada indiretamente pelos recursos 

liberados para os projetos. Não foi intuito deste trabalho mensurar a economia movimentada 

por todos os setores que trabalham, junto com as produtoras, para a realização de projetos 

audiovisuais. No entanto, como estamos interessados na percepção das produtoras sobre seus 

próprios trabalhos, então perguntamos a eles, na Questão 4-D, se consideram que suas compras 

e contratações de terceiros aumentaram em função dos recursos do FSA. 

Como esperado, a grande maioria (87,6%) relatou que seus gastos com produtos e 

serviços cresceu em função do Fundo, sendo que a maioria (61,9%) respondeu que 
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“aumentaram muito”. Isto reforça os estudos sobre a economia da cultura, que demonstram que 

o setor gera emprego e renda, e contribui de forma importante para o crescimento do país.  

  

GRÁFICO 28 - QUESTÃO 4–D: O QUANTO VOCÊ CONSIDERA QUE AUMENTARAM AS 

COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA PRODUTORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA 

CADEIA PRODUTIVA DO AUDIOVISUAL, EXCLUSIVAMENTE EM FUNÇÃO DOS 

PROJETOS CONTEMPLADOS PELO FSA? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Nas Questões 4-E, 4-F e 4-G verificamos informações com relação ao investimento nas 

equipes de trabalho da produtora, incluindo os sócios. Nosso intuito foi verificar se o 

investimento em capital humano é uma das consequências do fomento do FSA aos projetos das 

produtoras. As respostas a estas três questões mostram que maioria dos entrevistados afirmou 

estar investindo no desenvolvimento das pessoas de suas equipes, incluindo os sócios, em 

função dos recursos obtidos do FSA para seus projetos. Por exemplo: 61,5% dizem terem 

contratado mais pessoas, 69,3% afirmam terem montado equipes mais qualificadas e 86,5% 

responderam que investiram em treinamento, capacitação e qualificação de suas equipes. 

Apesar de não termos um grupo de controle para comparar estes dados com dados 

daqueles que não receberam recursos do FSA, as perguntas foram específicas: em todas elas 

colocamos claramente a questão para que respondessem como uma consequência do fomento 

do FSA aos seus projetos. Isto aumenta a probabilidade de que as respostas possam refletir, de 

fato, uma consequência da política pública. 
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GRÁFICO 29 - QUESTÃO 4-E: A REALIZAÇÃO DOS PROJETOS COM RECURSOS DO 

FSA LEVOU A PRODUTORA A MONTAR UMA EQUIPE MAIOR DE COLABORADORES 

FIXOS? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

GRÁFICO 30 - QUESTÃO 4-F: A REALIZAÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS DO FSA 

LEVOU A PRODUTORA A MONTAR UMA EQUIPE MAIS QUALIFICADA DE 

COLABORADORES FIXOS? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Estas respostam parecem indicar, na mesma linha das conclusões tiradas de perguntas 

anteriores, que a classe produtora está ganhando conhecimento e expertise e um melhor 

entendimento de que o momento do audiovisual brasileiro é estruturante e formador de bases 

para uma indústria melhor, mais desenvolvida e competitiva no futuro. Estão aprendendo a lidar 
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com a burocracia dos processos e reinvestem parte das receitas dos projetos no desenvolvimento 

das próprias empresas e suas equipes. 

 

GRÁFICO 31 - QUESTÃO 4-G: A REALIZAÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS DO 

FSA LEVOU OS SÓCIOS E/OU COLABORADORES FIXOS DA PRODUTORA A 

REALIZAREM CURSOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. 

GERENCIAL OU DE NEGÓCIOS PARA O MERCADO AUDIOVISUAL? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Outro dado que pode indicar este desenvolvimento do setor é o investimento, com 

recursos próprios, na criação de novos projetos. Como vimos no Capítulo 2, isto significa 

pesquisa, roteiro, planejamento, formatação de projetos, preparação de material de venda e 

outras providências. As respostas à Questão 4-H indicam que isto é verdade para 89,4% das 

produtoras entrevistadas: 
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GRÁFICO 32 - QUESTÃO 4-H: A REALIZAÇÃO DE PROJETOS COM RECURSOS DO 

FSA FEZ COM QUE A PRODUTORA INCESTISSE MAIS RECURSOS PRÓPRIOS 

(FINANCEIROS, LOGÍSTICOS E DE PESSOAL) NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

PROJETOS? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

As Questões 4-I e 4-J abordaram a existência de planos futuros mais arrojados das 

produtoras e seus sócios em função da existência do FSA. Estes pontos possuem uma relação 

com as anteriores Questões 4-A e 4-B, mas com uma abordagem visando perspectivas futuras, 

e não consequências dos fomentos já obtidos.  

Como esperado, os resultados foram parecidos com as questões anteriores: 90,4% das 

empresas afirmam fazer planos mais arrojados para o futuro em função do FSA, enquanto 

59,6% dos sócios afirmam fazer planos pessoais mais consistentes em função da política. Isto 

confirma as conclusões tiradas anteriormente, de que o FSA impacta as empresas de maneira 

mais efetiva do que a vida pessoal de seus sócios. 
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GRÁFICO 33 - QUESTÃO 4-I: A EXISTÊNCIA DO FSA FAZ COM QUE A PRODUTORA 

FAÇA PLANOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS MAIS ARROJADOS? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

GRÁFICO 34 - QUESTÃO 4-J: A EXISTÊNCIA DO FSA FAZ COM QUE OS SÓCIOS DA 

PRODUTORA TENHAM PLANOS PESSOAIS E FAMILIARES A MÉDIO E LONGO 

PRAZOS MAIS CONSISTENTES? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

No entanto, também cabe comparar estas respostas com as obtidas na Questão 3-I, na 

qual apenas 31,5% dos entrevistados afirmaram ter confiança no FSA como política de longo 

prazo para o desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro. Como pode, cerca de 90% das 
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empresas e 60% dos sócios fazerem planejamentos futuros, considerando a política vigente, se 

somente 30% creem que esta mesma política será duradora? 

Para analisarmos esta questão, recorremos aos conceitos de Gilberto Velho (1994) sobre 

projetos e trajetórias individuais. Na obra, o autor apresenta a noção de projeto através das 

ideias de Alfred Schutz o qual o define como “conduta organizada para atingir finalidades 

específicas”: 

projetos individuais sempre interagem com outros dentro de um campo de 

possibilidades. Não operam num vácuo, mas sim a partir de premissas e paradigmas 

culturais compartilhados por universos específicos. Por isso mesmo são complexos e 

os indivíduos, em princípio, podem ser portadores de projetos diferentes, até 

contraditórios. Suas pertinência e relevância serão definidas contextualmente 

(VELHO, 1994, p. 46). 

 

Gilberto Velho define o campo de possibilidades como uma dimensão sociocultural que 

oferece condições para a elaboração e a implementação de projetos individuais e coletivos. 

Assim, os integrantes de uma produtora cultural podem elaborar planos futuros, tanto para suas 

empresas como para eles próprios, a partir do ingresso deles em uma nova dimensão 

sociocultural, configurada pelos valores, normas e atitudes que os moldaram quando passaram 

a realizar este tipo de empreendimento financiado pelo FSA. 

Quando os entrevistados responderam que fazem planos para o futuro, entendemos que 

eles estão se referindo aos seus projetos individuais dentro de um campo de possibilidades. 

Retomando, por exemplo, os dados levantados no Capítulo 2, que mostraram que o número de 

produtoras financiadas subiu de, em torno de 200 antes do FSA, para aproximadamente 900 

após a adoção da política e, ainda, que a Região Norte do país não participava dos mecanismos 

de incentivos fiscais e agora está de fato inserida na política, inclusive com políticas de cotas 

regionais. Podemos imaginar o quanto estas produtoras se aculturaram em uma nova dimensão 

sociocultural para a realização de projetos com financiamento público, que antes só estava 

disponível para poucas privilegiadas. Assim, como coloca Velho (1994, p. 47) 

As trajetórias dos indivíduos ganham consistência a partir do delineamento mais ou 

menos elaborado de projetos com objetivos específicos. A viabilidade de suas 

realizações vai depender do jogo e interação com outros projetos individuais ou 

coletivos, da natureza e da dinâmica do campo de possibilidades. Os projetos, como 

as pessoas, mudam. Ou as pessoas mudam através de seus projetos. A transformação 

individual se dá ao longo do tempo e contextualmente. A heterogeneidade, a 

globalização e a fragmentação da sociedade moderna introduzem novas dimensões 

que põe em xeque todas as concepções de identidade social e consistência existencial, 

em termos amplos. 

 

 Podemos supor, nos valendo destes conceitos, que a existência do FSA como 

possibilidade de realização de projetos transformou as pessoas e as empresas, abrindo uma nova 
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dimensão de possibilidades em suas vidas, afetando também suas visões de futuro profissional 

e pessoal. 

 Já quando são arguidas a avaliar o FSA como política de longo prazo, suas respostas 

não são direcionadas, necessariamente, aos seus projetos, trajetórias e metamorfoses 

individuais. A Questão 3-I pode tê-los levado a pensar no Governo como gestor da política e 

na inconsistência de nossos governantes. Tomando isto como verdade, uma possível conclusão 

seria a de que as produtoras atuantes no FSA, quase 10 anos após a implementação da política, 

ainda a veem como um “programa de governo”, sujeito às inconstâncias dos mesmos, e não 

como política de Estado para um setor importante do país. 

A Questão 4-K, última da Parte II, colocou de forma fatalista a descontinuidade do FSA, 

investigando as consequências disto para a produtora. Com relação a esta hipótese, 17,1% das 

produtoras responderam que fechariam as portas caso o FSA fosse interrompido, enquanto 61% 

respondeu que passaria por grandes dificuldades. Estes números mostram um alto nível de 

dependência das produtoras em relação ao mecanismo, uma vez que a pesquisa aponta que 

78,1% delas sofreriam um sério risco de deixarem de operar de forma saudável no mercado. 

 

GRÁFICO 35 - QUESTÃO 4-K: CASO O FSA FOSSE INTERROMPIDO COMO POLÍTICA 

DE FOMENTO, QUAL SERIA A CONSEQUÊNCIA PARA A PRODUTORA? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Assim, cabe uma reflexão: diferentemente da diretriz “d” do FSA, que indica “estimular 

modelos de negócios menos dependentes dos recursos públicos e compartilhar os riscos 

inerentes da atividade audiovisual entre os agentes públicos e privados”, as respostas a esta 
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questão mostram que a política de fomento do FSA está substituindo a dependência histórica 

dos mecanismos de incentivo fiscal por uma dependência dela própria. 

 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 3 

Uma conclusão geral que podemos tirar dos resultados da pesquisa é que o setor 

audiovisual brasileiro está em pleno desenvolvimento, onde as empresas participantes do Fundo 

Setorial do Audiovisual estão se aproximando do perfil médio do setor empresarial geral do 

país. Estão aprendendo a lidar com a burocracia, a planejar os projetos dentro dos prazos 

determinados, a realizar a gestão e a prestação de contas. As produtoras investem em seu 

próprio negócio e os sócios renunciam parte de suas remunerações para reinvestimento nas 

empresas. 

As produtoras são reticentes quanto à solidez e perenidade da política, no entanto 

reconhecem seus resultados positivos e fazem planos futuros de crescimento e desenvolvimento 

de suas estruturas e projetos. Apesar disso, grande parte delas já demonstra um grau 

preocupante de dependência do FSA como fonte de financiamento de projetos. Nossa 

preocupação se deve, especialmente: 1) pelo fato de a política pública ter avançado pouco em 

um de seus objetivos– o de criar condições que tornem as empresas independentes de recursos 

públicos e; 2) no momento da realização deste trabalho, o Governo Federal anunciava um corte 

de mais de 40% do orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual para 2020, fazendo com que 

seja o menor orçamento da política desde 2011 (LAUTERJUNG, 2019b). 

  



 

  
 

142 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em meio à crise da ANCINE em 2019, o então presidente da instituição, Christian de 

Castro, divulgou um artigo, no qual apresentava um balanço e recomendações sobre o 

desenvolvimento e condução da política audiovisual do país. Logo no início do texto, Castro 

coloca que “já tivemos 100 anos para aprender que a História da relação entre Cinema e Estado 

no Brasil não tem uma evolução linear. E para evitar que passemos por um novo ciclo de 

afastamento, é fundamental um esforço de adaptação” (CASTRO, 2019). Como exemplo desta 

não-linearidade, podemos revisar brevemente as análises sobre o tema feitas no Capítulo 1 deste 

trabalho. 

De fato, vimos anteriormente que foi a partir de 1930, no período Vargas, que o Estado 

brasileiro começou a demostrar interesse pelo Cinema. As razões iniciais para isso foram: criar 

uma identidade nacional moldada por um governo autoritário; servir como ferramenta 

educativa, o que poderia atingir objetivos semelhantes e gerar empregos e renda para ajudar no 

crescimento da economia (SÁ NETO, 2004). Os investimentos na área e a adoção de políticas 

de regulamentação do setor se enfraqueceram com a chegada da Segunda Guerra Mundial e a 

influência americana no país (BENETTI, 2011). Esta levou o meio cinematográfico brasileiro 

a tentar construir uma indústria para o setor independente do Estado, com estúdios 

cinematográficos. A ideia sucumbiu em poucos anos, devido às frágeis infraestrutura e 

economia brasileiras (BAHIA, 2012). 

Uma nova aproximação entre cinema e Estado brasileiro veio a partir de 1969, com a 

EMBRAFILME, que impulsionou o mercado de produção, distribuição e exibição (GATTI, 

2008). A empresa estatal fomentou o setor por duas décadas – a primeira de ascensão 

(MENDES, 2013), a segunda de crise e declínio, até ser extinta em 1990 por Fernando Collor 

de Mello (SIMIS, 2016). Logo após este episódio, o país experimentou alguns anos de ausência 

do Estado na Cultura, incluindo-se o Cinema (CALABRE, 2005).  

A reaproximação ocorreu aos poucos, com a Lei Rouanet, de 1991, a Lei do 

Audiovisual, de 1993 e a criação da ANCINE, em 2001. Mas este período, a chamada “era dos 

incentivos fiscais”, foi marcada pela ausência de recursos públicos diretos e atuação estatal 

focada, principalmente, na regulação e fiscalização do uso de recursos decorrentes das 

renúncias fiscais. Com isso, o Estado ficou muito tempo sem as ferramentas necessárias para 

criar políticas que realmente pudessem desenvolver toda a potencialidade do setor audiovisual 

nacional. As leis de incentivo criaram uma séria dependência de produtores e patrocinadores de 
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seus mecanismos e concentraram a produção fortemente no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Como vimos anteriormente, um exemplo disto é o fato de que, nos anos de 2006, 2007 e 2008, 

as captações de recursos para projetos através da Lei do Audiovisual não tenham contemplado 

nenhuma produtora da Região Norte do país (ANCINE, 2008a). 

Chegamos, enfim, à criação do Fundo Setorial do Audiovisual, em 2006, com seus 

primeiros resultados surgindo em 2008/2009. O FSA representou uma tentativa do Estado de 

assumir de vez o controle sobre as políticas audiovisuais do país e realmente construir um setor 

forte e importante para a sociedade.  

Parecia o mecanismo perfeito: possuir objetivos e metas abrangentes, relacionadas à 

todas as etapas da cadeia audiovisual, democratizando os recursos pelo território nacional, 

promovendo afirmativamente políticas de inclusão, fomentando de forma estruturante e 

sistemática e buscando criar condições para o desenvolvimento de uma indústria que não 

dependesse somente de recursos públicos. Voltando ao artigo de Christian de Castro, ele 

contrapõe esta visão:  

A premissa de que o modelo atual de fomento ao audiovisual funcionava 

perfeitamente é falsa, e foram os órgãos de controle os primeiros a chamar a atenção: 

o passivo nas análises de prestação de contas de projetos contemplados com recursos 

públicos é gigantesco e levará anos para ser saneado. Só isso já bastaria para se exigir 

da ANCINE uma revisão crítica de sua operação (CASTRO, 2019). 

 

A afirmação de que o FSA não é perfeito está em linha com algumas das conclusões 

que estamos chegando com este trabalho. Tanto as análises da conjuntura e dos diálogos atuais, 

quanto a pesquisa com produtores culturais demonstram isso. No entanto, o primeiro motivo 

apontado para embasar esta afirmação, relativo ao passivo de prestação de contas, não pode, no 

nosso entendimento, ser colocado como imperfeição da política pública.  

O FSA e os mecanismos de incentivo fiscais da Lei do Audiovisual obedecem aos 

mesmos regramentos de execução e prestação de contas de projetos. São normas bastante 

rígidas e detalhadas, que visam garantir a boa utilização dos recursos públicos. Esta legislação, 

com o passar dos anos, procurou se adaptar à realidade da execução dos projetos e dividir com 

os produtores a responsabilidade de demonstrar a correta aplicação dos recursos, permitindo 

que a documentação física permaneça com o produtor até que o projeto seja objeto de análise 

detalhada de suas contas; e que essa análise detalhada ocorresse apenas com uma pequena 

porcentagem das prestações de contas entregues, escolhidas por sorteio público. Isto seria uma 

aposta na maturidade do mercado, após 25 anos de incentivos fiscais no país, sempre com 

rígidas exigências nas prestações de contas. 
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Esta estratégia, inclusa no programa ANCINE+SIMPLES, visava simplificar a 

burocracia, diminuir os recursos necessários para análise de prestação de contas, reduzir o 

passivo histórico, sem que isso representasse um afrouxamento nos procedimentos de execução 

e prestação de contas dos projetos. Tratava-se de uma antiga demanda do setor e vinha 

funcionando desde 2015. A questão dos sorteios para a realização de análises detalhadas das 

prestações de contas parecia seguir as mesmas lógicas, por exemplo, que regem a avaliação 

minuciosa sobre as declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas, ou a autodeclaração e 

inspeção de bagagens nas alfândegas ou ainda o pagamento de passagens de forma autônoma 

em certos meios de transporte: a fiscalização é por amostragem ou direcionada para quem a 

autoridade considera que deve fiscalizar. Isso não exime todos de cumprirem as regras, afinal 

qualquer um pode ser sorteado. Ao mesmo tempo, não exige que os mecanismos de controle 

tenham recursos para fiscalizar detalhadamente todos os casos, exigindo uma estrutura, muitas 

vezes, desproporcional aos resultados esperados. 

No entanto, após a troca de governo, decorrente do impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff, o TCU começou a questionar estes procedimentos e a exigir da ANCINE planos para 

lidar com o passivo histórico de prestações de contas não analisadas. Estes questionamentos 

acabaram por gerar o relatório de março de 2019, que foi elaborado ignorando as tratativas e 

negociações em curso com a ANCINE desde 2017 (LAUTERJUNG, 2018) e as próprias regras 

das Instruções Normativas em vigor, aparentemente buscando falhas em prestações de contas a 

fim de desmerecer o trabalho da Agência e enfraquecê-la.  

Apesar das questões da ANCINE com o TCU serem anteriores ao governo de Jair 

Bolsonaro, serviu como pretexto para que este trabalhasse para o esvaziamento do órgão. Nas 

palavras do próprio presidente: “A Cultura vem para Brasília e vai ter um filtro sim, já que é 

um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a ANCINE. Privatizaremos, 

passaremos. Não pode é dinheiro público ser usado para filme pornográfico” (BRANT, 2019). 

O filme ao qual se refere Bolsonaro é Bruna Surfistinha, protagonizado pela atriz Debora Secco 

– que pelo trabalho recebeu quatro prêmios de melhor atriz em 2012, incluindo o Grande Prêmio 

do Cinema Brasileiro (ACADEMIA BRASILEIRA DE CINEMA, 2012) – e visto nos cinemas 

por mais de 2 milhões de pessoas, arrecadando em torno de R$ 18 milhões de bilheteria 

(“Deborah Secco sobre Bruna Surfistinha: ‘perdi dinheiro, mas ganhei em imagem’”. In: Na 

Telinha, 09 jul. 2019). Este esvaziamento da ANCINE se desdobrou na forma como citamos 

ao final do Capítulo 3, com o corte de mais de 40% do orçamento do Fundo Setorial do 

Audiovisual para 2020. 
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Sobre o FSA, o ex-presidente da ANCINE seguiu em seu artigo: 

18 anos após a criação da ANCINE e 10 anos após o lançamento das primeiras 

Chamadas Públicas do FSA, ainda estamos longe de uma indústria minimamente 

autossustentada. É preciso atrair investimentos com recursos privados, o famoso 

"dinheiro bom", não somente em conteúdo, mas também em tecnologia, como ocorre 

nos países do Primeiro Mundo. [...] Embora tenham sido fixadas legalmente diversas 

modalidades de utilização dos recursos do Fundo, a opção feita no passado foi 

concentrar a quase-totalidade dos aportes na modalidade "investimentos retornáveis" 

e, principalmente, no elo da produção, sem uma visão sistêmica da cadeia econômica 

do setor e sem a necessária preocupação com a capacidade de análise das prestações 

de contas dos bilhões de reais em recursos públicos aportados ao longo da última 

década. O fato é que, olhando para trás, em que pesem os sucessos de bilheteria e a 

qualidade de algumas séries brasileiras produzidas, essa opção foi problemática, pois 

o retorno financeiro, na média geral, sempre foi baixo (CASTRO, 2019). 

 

Sobre este trecho do artigo de Castro, cabem algumas reflexões: primeiramente, o que 

seria uma indústria autossustentada? Como vimos no Capítulo 1, com apoio nos estudos de Lia 

Bahia, a tentativa de se criar estúdios cinematográficos independentes de recursos estatais nos 

anos de 1940 não logrou êxito: “o processo de mercantilização cultural esbarrou nos limites do 

desenvolvimento econômico do país” (BAHIA, 2012). Cabe então a pergunta: será que o país 

hoje, cerca de 80 anos após esta experiência, apresenta, afinal, condições sociais, econômicas e 

de infraestrutura que permitam a criação de um mercado autossustentável para a produção 

audiovisual? Em nossa opinião, não criou e não criará. Desta forma, só resta a opção da adoção 

de políticas públicas, ou o setor audiovisual não se desenvolverá satisfatoriamente. 

Como vimos no Capítulo 2, entre as diretrizes traçadas para o FSA como política pública 

está a de “estimular modelos de negócios menos dependentes dos recursos públicos e 

compartilhar os riscos inerentes da atividade audiovisual entre os agentes públicos e privados”.  

Ao mesmo tempo, também são objetivos colocados formalmente pela política: “fortalecer as 

micro, pequenas e médias empresas audiovisuais brasileiras, estimulando as boas práticas de 

governança corporativa”; “promover um ambiente de criação e experimentação para a produção 

de conteúdo das TVs universitárias e comunitárias”; “financiar e divulgar as práticas inovadoras 

em gestão de projetos e utilização de novas tecnologias”; “premiar o mérito artístico e 

profissional e as melhores práticas do setor audiovisual”; “patrocinar o desenvolvimento e 

publicação da investigação crítica sobre os conteúdos audiovisuais, em seus aspectos estéticos, 

econômicos e tecnológicos”; como também é uma de suas diretrizes: “atuar em gargalos 

específicos de segmentos deficientemente contemplados pelos mecanismos de fomento 

vigentes”. 

Sendo estes alguns dos desígnios do FSA, podemos concluir que “criar uma indústria 

autossustentada” não é o que se espera como resultado principal de sua aplicação, mas sim o 
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desenvolvimento do setor como um todo. Mais à frente, quando Castro coloca que “é preciso 

atrair investimentos com recursos privados, o famoso dinheiro bom (sic)” (CASTRO, 2019), 

foram ignorados vários dos objetivos e diretrizes citados no parágrafo anterior. Empresas 

privadas não devem ser responsáveis pela aplicação de políticas públicas. O termo foi definido 

por Celina Souza como “o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o 

governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)” (SOUZA, 2006, p. 26). Desta 

forma, se o objetivo é aplicar uma política pública para o desenvolvimento de um setor da 

sociedade, não se pode colocar o caminho para isto nos investimentos das empresas privadas. 

Além disso, o termo “dinheiro bom” pode embutir a ideia de que o investimento privado é o 

correto a ser feito, a “boa prática”, enquanto o recurso público investido na Cultura seria o 

“dinheiro ruim”, mal aplicado, com fins diversos do interesse público. Contrapondo a isso, Ana 

Carla Fonseca Reis coloca que: 

A importância de uma política cultural claramente definida é reconhecida quando se 

considera a cultura como um dos pilares de desenvolvimento da sociedade, 

promovendo a identidade de um povo, incentivando sua criação e participação, 

oferecendo um cimento único e multifacetado, onde o respeito à diversidade é 

pressuposto básico de existência. A necessidade de uma política cultural repousa no 

fato de que a produção da cultura, nos seus diferentes aspectos, não será garantida se 

deixada solta às forças do mercado (tendo sua diversidade prejudicada), assim como 

sua distribuição e consumo não ocorrerão da forma socialmente mais desejável (ou 

seja, será não democrática).[...] Chegamos então aos objetivos mais comumente 

manifestos na política cultural de diversos países: defender e preservar a identidade 

de um povo; democratizar o acesso à cultura e promover a diversidade cultural. (REIS, 

2003, p. 168). 

 

A respeito da afirmação de que os investimentos feitos pelo FSA têm sido 

“principalmente, no elo da produção, sem uma visão sistêmica da cadeia econômica do setor” 

(CASTRO, 2019), podemos checar a acuracidade desta afirmação através da Tabela 9, 

apresentada no capítulo 2, aqui consolidada no gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 36 – INVESTIMENTOS DO FSA POR TIPO DE CHAMADA 

 
Fonte: ANCINE (2019) 

 

Através das informações contidas no gráfico acima, podemos perceber que o 

investimento nas operações de produção de longa-metragens e conteúdos para a TV somam 

52% dos investimentos do FSA até 2018. No entanto, ao examinarmos o detalhamento das 

ações apresentado na tabela 9, veremos que 33% da produção de longas e 29% da produção de 

programas de TV foram executados na modalidade de distribuição ou programação, ou seja, os 

projetos eram propostos não pelas produtoras, mas pelas distribuidoras e pelos canais de TV. 

Isto não faz com que o investimento deixe de ser em produção, mas o fato de serem propostos 

pelos exibidores os torna ações, também, de difusão dos conteúdos, pois foram propostos sob a 

lógica de quem vai inseri-los no mercado.  

O Suporte Automático, os coinvetimentos regionais, e as ações do MinC, que somam 

24%, retiram a decisão sobre o destino do investimento da gestão do FSA, deixando-as para os 

parceiros habilitados a indicar o destino dos recursos. Poderiam ter sido direcionados para 

desenvolvimento de projetos ou comercialização por exemplo. Mas supondo que a maioria 

destes foram, novamente, alocados em produção, atestaria a afirmação de Castro de que a 

grande maioria dos recursos vai para a produção. As linhas diretamente relacionadas ao 

desenvolvimento de projetos e comercialização, os elos anteriores e posteriores à produção, 

somam somente 8% do total. No entanto, consideramos que a afirmação de que estes números 

resultam de uma não “visão sistêmica da cadeia econômica” (CASTRO, 2019), não é totalmente 

verdadeira. Esta conclusão se baseia no resultado da soma de: 17% destinados à exibição, 4% 

para a distribuição e comercialização dos produtos audiovisuais e os percentuais das linhas de 
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produção sob a responsabilidade das distribuidoras e dos canais, que somam 15% do total, 

resultando em  36% do mercado sob a responsabilidade do elo de distribuição e não de 

produção, isto sem considerar nestes números as ações com decisões delegadas a terceiros. 

Caberia, na nossa visão, de fato uma avaliação e revisão desta estratégia, mas não concordamos 

que o que foi feito até o momento não teve visão sistêmica do mercado. 

Quando Castro coloca que o retorno financeiro das produções realizadas na modalidade 

“investimentos retornáveis” é baixo, o dado é verdadeiro somente do ponto de vista limitado ao 

percentual da comercialização, destinado ao FSA durante a carreira comercial dos produtos. No 

entanto, o retorno do FSA não é restrito a este recurso. Castro afirma, ainda, que  

Não adianta se fechar no argumento de que os recursos geridos pela ANCINE não são 

públicos. As fontes de receita do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) – a 

CONDECINE, a CONDECINE Teles e o Fistel – são contribuições, tributos. São, por 

definição, recursos públicos, cujo uso deve atender aos requisitos legais de eficácia, 

transparência e accountability, e cujos critérios de alocação devem sempre ser 

aprimorados (CASTRO, 2019). 

 

Apesar de a afirmação ser tecnicamente correta, em linha com o que mencionamos 

anteriormente neste trabalho, a geração destes impostos, em função da exibição e difusão dos 

produtos resultantes do FSA, conjugada com a destinação específica destes tributos para o 

orçamento da mesma política, não deixa de ser um retorno dos projetos para o Fundo. Assim, é 

falaciosa a tentativa de restringir o retorno financeiro do FSA aos percentuais da 

comercialização. Aliás, se este retorno fosse realmente crucial para a sustentabilidade do Fundo, 

por que então o próprio Christian de Castro, como presidente da ANCINE, conduziu a alteração 

deste percentual de 80% para 50%, como informamos no Capítulo 2 deste trabalho? 

Avançando nesta discussão, qual seria a definição mais acurada para o termo “retorno”, 

referindo-se à aplicação dos recursos do FSA? O montante financeiro que as produtoras pagam 

pela comercialização de seus produtos, ou um conjunto de indicadores que mostrem o quanto 

os objetivos, diretrizes e resultados esperados da política estariam (ou não) sendo atingidos?  

No Capítulo 2 deste trabalho demonstramos, como consequência de 9 anos avaliados de 

aplicação dos recursos nas chamadas públicas, resultados que apontam que a política avança no 

caminho do atingimento de seus objetivos. A pesquisa com as produtoras sobre estes temas 

também corrobora estas conclusões: é o caso das Questões 3-E e 3-F indicando que, na 

percepção dos entrevistados, o aumento da quantidade e da qualidade dos conteúdos brasileiros 

produzidos em função do FSA é uma afirmação totalmente ou parcialmente verdadeira para 

98,1% e 94,3%, respectivamente.  
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As respostas às questões relativas ao desenvolvimento e crescimento das produtoras, 

especificamente em função dos recursos do FSA, mostram, claramente, que estão sendo 

atingidas as seguintes diretrizes e) “aperfeiçoar a competência artística, técnica, gerencial e 

financeira das empresas brasileiras do cinema e do audiovisual”; g) “aperfeiçoar a capacitação 

profissional do setor audiovisual”, bem como o resultado esperado vi) “fortalecimento das 

empresas de produção independentes”.   

No entanto, a diretriz d) “estimular modelos de negócios menos dependentes dos 

recursos públicos e compartilhar os riscos inerentes da atividade audiovisual entre os agentes 

públicos e privados” aparenta estar no caminho contrário. As respostas à pergunta relativa às 

consequências para as produtoras caso o FSA fosse interrompido, apontaram que 17,1% das 

produtoras fechariam as portas, enquanto 61% passariam por grandes dificuldades. Estes 

números mostram um alto nível de dependência das produtoras do mecanismo: 78,1% do 

universo total. 

O caminho para a correção deste ponto, historicamente tão recorrente na relação dos 

produtores culturais com as políticas de fomento à Cultura, talvez passasse pela diversificação, 

cada vez maior das fontes de recursos, com múltiplas políticas e possibilidades, para atender às 

múltiplas formas de se produzir arte no Brasil.  

 Christian de Castro faz, em seu artigo, colocações sobre o fim do FSA enquanto política 

pública e da ANCINE como órgão regulador. Sobre o FSA e o fato dos editais serem da 

modalidade “investimentos retornáveis”, mais especificamente se referindo ao fato de que o 

ônus de um baixo retorno sobre a comercialização desse produto não recai sobre a produtora, e 

sim sobre o Fundo, que investe recursos em uma esmagadora maioria de projetos não retorna o 

valor investido na comercialização, Castro diz: 

A ideia era boa: proteger o produtor nacional. Na prática, resultou em garantir a ele 

um percentual alto sobre uma receita mínima. No linguajar popular, garantiu-se uma 

grande fatia de um bolo pequeno, ao invés de buscar uma parcela de um bolo 

gigantesco. Alguma coisa está errada. Colocando tudo no papel, parece evidente que, 

mais cedo ou mais tarde, esse modelo entraria em colapso (CASTRO, 2019). 
 

E sobre o futuro da própria ANCINE, continua: 

E chegamos assim ao momento presente, no qual a própria continuidade da ANCINE 

está sendo questionada. Ao mesmo tempo, a Agência está sendo pressionada por 

alguns agentes do mercado que não admitem qualquer mudança em um modelo que 

já se esgotou. Por fim, os órgãos de controle, diante do passivo acumulado, impuseram 

corretamente à ANCINE uma série de limitações relacionadas a aportes futuros. 

(CASTRO, 2019). 
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Com relação ao primeiro ponto, o de proteger o produtor nacional, acrescento ao debate 

a fala de Julio Worcman, dono do canal de TV por assinatura Curta!, publicada no site Tela 

Viva: 

Importante lembrar que a política pública para o desenvolvimento da indústria do 

audiovisual nacional encontra precedente, de grande sucesso, na política que elevou a 

indústria fonográfica (a música) brasileira ao lugar hegemônico que hoje desfruta. 

Quem é antigo recorda que, na década de 1970, as rádios FM tocavam principalmente 

fonogramas estrangeiros. Foi então estabelecida a obrigatoriedade de as rádios 

tocarem 30% de música brasileira, ao mesmo tempo em que surgiu o fomento "Disco 

é Cultura" – renúncia fiscal de ICMS para gravadoras custearem a gravação de novos 

fonogramas brasileiros. Como consequência vimos rapidamente crescer a pujança do 

mercado artístico-musical brasileiro, revertendo-se a balança comercial de royalties 

musicais em favor do Brasil (WORCMAN, 2019). 

 

Através deste exemplo da música, podemos perceber que proteger o mercado nacional 

não é apenas uma boa ideia, deve ser parte de qualquer política pública de desenvolvimento de 

um setor da economia de um país. 

Sobre o modelo em colapso e esgotado, consideramos as afirmações tanto alarmistas  

quanto falsas, uma vez que as principais fontes de recursos que compõe o FSA não foram 

alteradas, até o momento do fechamento deste trabalho, e o retorno das produtoras para o Fundo 

sobre a comercialização de seus produtos representa uma mínima parte do orçamento anual do 

FSA, como colocado no Capítulo 2. Podemos, desta forma, considerar que estas afirmações 

foram parte de um xadrez político que o então presidente da ANCINE tentava jogar no 

momento desta publicação. Cabe ressaltar que o artigo de Christian de Castro foi publicado em 

14 de agosto de 2019 e dezesseis dias depois ele foi afastado da presidência da ANCINE. 

Não há colapso ou esgotamento, mas há, de fato, ameaças importantes, como também 

discutido no Capítulo 2. Estas são relacionadas especialmente ao FISTEL, que sofre 

questionamentos jurídicos e regulatórios por parte das empresas de Telecomunicações; e à 

regulação da Lei do SeAC, que se não for corretamente conduzida, pode esvaziar o mercado de 

TV por assinatura. A tendência seria a migração dos conteúdos sendo ofertados 

majoritariamente pela internet no modelo OTT, caso a venda de conteúdos na rede não 

apresente obrigações e regulações equiparadas e equilibradas com as impostas às 

programadoras do mercado de TV paga. Outra ameaça à continuidade da política também foi 

apresentada no Capítulo 2: o fim da obrigação, após 12 anos do seu início, das cotas de 

conteúdos nacionais nos canais de TV por assinatura. Isto certamente diminuiria a demanda 

deles por programação brasileira independente, que encontra no FSA sua principal fonte de 

fomento. E o questionamento da atuação da ANCINE em função do passivo de prestação de 

contas é um problema menor, que só depende de recursos humanos e de sistemas de informática 

para ser rapidamente sanado. 
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A ANCINE possui expertise, cultura crítica, acumula experiências, dados e saberes que 

não podem ser ignorados. Através das informações sobre os Certificados de Produto Brasileiro 

(CPB) e Certificado de Registro de Título (CRT), que gera o CONDECINE a ser pago para 

finalidades específicas de comercialização de produtos audiovisuais brasileiros, poder-se-ia 

criar uma base dados valiosa, contendo todos os produtos do setor comercializados nos últimos 

anos. Isto poderia subsidiar a avaliação e condução das políticas públicas brasileiras de forma 

prática, realista e construtiva. 

O discurso de Castro e nossas contra argumentações culminam em uma conclusão 

propositiva para este trabalho:  

i. considerando a diversidade do povo brasileiro, as grandes dimensões de seu 

território, a riqueza de sua cultura e a pujança de suas manifestações artísticas; 

ii. considerando a multiplicidade da produção artística brasileira e a diversidade da 

organização de sua produção cultural, incluindo a audiovisual;  

iii. considerando a necessidade de imprimir um caráter industrial a um segmento da 

produção audiovisual brasileira, tornando-o cada vez mais autossuentável e 

independente de recursos públicos; 

iv. considerando que grande parte da produção artística e audiovisual brasileira, que 

deve ser considerada fundamental para o desenvolvimento de linguagens e 

pensamento crítico da sociedade, necessita de fomento via políticas públicas, por 

não se enquadrar em modelos comerciais, industriais ou autossustentáveis; 

Podemos concluir que uma diversidade, também nas ofertas de políticas públicas e de 

fomento ao audiovisual – e às artes em geral, seria o melhor caminho. O Fundo Setorial, como 

uma política de fomento direto e estruturado a um setor, e as leis de incentivo à cultura, 

poderiam  manter atuações com diferentes vertentes: apoios do tipo “fundo perdido” (sem 

qualquer retorno financeiro para o apoiador); investimentos retornáveis, financiamentos, 

empréstimos, arranjos regionais  (fundamentais para aproximar a política dos produtores locais 

e de da população em geral); políticas afirmativas e de equidade na distribuição dos recursos e 

diversificação de apoios para atender todos os elos na cadeia produtiva do audiovisual. Desta 

forma, haveria possibilidades e ofertas de recursos de acordo com o modelo que mais se 

aproximasse da realidade dos produtores e artistas. 

Quem sabe, superado o atual momento de dificuldades e ajustes, o modelo do FSA possa 

ser replicado para outros campos das artes e o Brasil consiga encontrar, finalmente, um modelo 

mais justo e estável de fomentar sua produção cultural. 
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ANEXO I - PERFIL DOS AGENTES DO MERCADO 

Na Parte III da pesquisa fizemos perguntas para levantar informações sobre as empresas, 

os sócios e suas equipes, a fim de traçar um perfil das produtoras. A primeira foi a confirmação 

de uma suspeita sobre o tipo de empresa que funciona como produtora audiovisual brasileira. 

Nesta pergunta, oferecemos seis opções de enquadramento contábil. Todas as empresas 

participantes da pesquisa responderam a esta questão e optaram por quatro delas: 89,5% são 

empresas inscritas no Simples Nacional. Trata-se do regime de tributação do Governo Federal 

que permite que se pague todos os impostos através de uma única guia mensal, calculados como 

um percentual sobre o faturamento das empresas, apurado pela emissão de suas notas fiscais de 

prestação de serviços emitidas no mês anterior36. 

 Esta opção de tributação não só facilita o pagamento dos impostos, mas principalmente 

os procedimentos contábeis. A maioria das produtoras, que são empresas de pequeno porte, 

como será mostrado mais a frente na pesquisa, não possuem condições ou a organização 

suficiente para realizarem procedimentos de contabilidade muito complexos. 

 Das outras opções oferecidas, 6,7% (sete produtoras), funcionam com Lucro 

Presumido37, três (2,9%) com Lucro Real38 e uma é MEI. Nenhuma produtora é S/A, que abre 

capital em bolsa de valores para qualquer pessoa que queira se tornar acionista da empresa. 

Nas Questões 6 e 7 levantamos um perfil dos sócios das produtoras. Verificamos que a 

maioria das empresas possui dois sócios, o que é a opção mais usual, em função da exigência 

deste número mínimo pela legislação que rege as empresas LTDA. As empresas constituídas 

por apenas um sócio são do tipo EIRELI39. Menos de 10% do total possui 4 sócios ou mais.  

 

 
36 O Simples Nacional é um regime que unifica a cobrança de impostos em apenas uma guia de recolhimento. É 

aplicado para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Uma empresa no Simples deve faturar 

até R$ 4.800.000,00 anuais (Cf. “Entenda como funciona a classificação das empresas para enquadramento”. In: 

Rede Jornal Contábil, 15 maio 2019). 
37 No Lucro Presumido, os impostos são calculados de forma individual, sendo que o IRPJ e CSLL são 

considerados alíquotas de “presunção” do faturamento. O PIS, COFINS, ICMS e ISS são calculados sobre o 

faturamento do período. O faturamento anual deve ser de até R$ 78.000.000,00. Esta opção de tributação é 

opcional, mas a empresa não pode estar dentro das obrigações do Lucro Real (Cf. “Entenda como funciona a 

classificação das empresas para enquadramento”. In: Rede Jornal Contábil, 15 maio 2019). 
38 No Lucro Real as apurações de IRPJ e da CSLL são de acordo com o lucro do período, aplicando a alíquota de 

15% de IRPJ e 9% de CSLL sobre este lucro. Já o PIS, COFINS, ICMS e ISS são calculados de acordo com o 

faturamento do período (Cf. “Entenda como funciona a classificação das empresas para enquadramento”. In: Rede 

Jornal Contábil, 15 maio 2019). 
39 A Eireli é formada por apenas um sócio que toma as decisões sozinho, com seu patrimônio pessoal separado do 

da empresa e, responde financeiramente apenas pelo limite do capital social. O capital inicial exigido é de 100 

salários mínimos, de acordo com o salário atual vigente no país  (Cf. “Entenda como funciona a classificação das 

empresas para enquadramento”. In: Rede Jornal Contábil, 15 maio 2019). 
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GRÁFICO 37 - QUESTÃO 6: QUANTOS SÓCIOS A PRODUTORA TEM? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A maioria – 62,4% não são sócios de parentes – o que as afasta do perfil de empresas 

familiares. Mas dos 37,6% restantes, que tem parentes na sociedade, quase a metade dos sócios 

são casados e companheiros. Na hipótese de ambos se dedicarem à produtora, aumenta o peso 

da importância do negócio na vida financeira familiar. 

 

GRÁFICO 38 - QUESTÃO 7: QUAL A RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE OS SÓCIOS? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 Nas Questões 8-A, 8-B, 8-C E 8-D levantamos o perfil por gênero, etnia e escolaridade 

(nível de instrução formal). O perfil traçado pela pesquisa aponta para os sócios das produtoras 

audiovisuais sendo predominantemente homens brancos com curso superior. A presença dos 
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homens como sócios das empresas representa 62% do total das respostas, enquanto as mulheres 

são 34%.  

 

GRÁFICO 39 - QUESTÕES 8-A, 8-B, 8-C, 8-D: QUANTIDADE DE SÓCIOS POR GÊNERO 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Quando se trata da etnia, abordada nas Questões 9-A, 9-B, 9-C, 9-D e 9-E, a presença 

de brancos é predominante: 74% dos sócios são brancos, contra 24% de pretos e pardos 

somados:  

 

GRÁFICO 40 - QUESTÕES 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 9-E: QUANTIDADE DE SÓCIOS POR ETNIA 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Já na questão da instrução formal (Questões 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E e 10-F), 69% 

dos sócios das produtoras possui curso superior, sendo 35% limitados a este nível, enquanto 

34% possuem pós-graduação, mestrado ou doutorado. 18% possui instrução formal até o 

equivalente ao atual ensino médio, enquanto 13% do total, de acordo com as respostas dos 

entrevistados, estudou até o ensino fundamental. 

 

GRÁFICO 41 - QUESTÕES 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F: QUANTIDADEDE SÓCIOS 

POR INSTRUÇÃO FORMAL 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 Uma possível conclusão destes dados é que, atualmente, o negócio de produtoras 

audiovisuais ainda é majoritariamente conduzido por grupos historicamente predominantes na 

sociedade brasileira. As políticas de cotas e de democratização dos recursos discutidas no 

Capítulo 2 têm a oportunidade de alterar esta realidade.  

Na medida que mais recursos são ofertados para produtoras sediadas em regiões 

historicamente preteridas, cuja população possui mais pessoas das etnias menos presentes nas 

produtoras, é de se esperar que mais empresas surjam com uma maior diversidade de sócios 

que a atual. Seguindo o mesmo raciocínio, com mais recursos sendo ofertados para projetos 

dirigidos por mulheres, pretos, pardos e indígenas, poderíamos esperar que mais pessoas com 

estes perfis se interessariam em abrir produtoras para concorrerem aos recursos do FSA, 

supostamente para dirigirem seus próprios projetos. A respeito deste ponto, duas questões 

foram colocadas, que poderiam reforçar esta hipótese. 

Perguntamos, na Questão 12, se as empresas foram criadas especificamente para atuar 

no audiovisual e se produzem projetos em outras áreas. E na Questão 13 se produzem mais de 
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um projeto simultaneamente e qual a relação delas com projetos de autorias de terceiros. Com 

relação aos pontos da questão 12, 72,4% das produtoras responderam que foram abertas 

exclusivamente para produzir audiovisual e 74,3% realizam majoritariamente projetos próprios. 

Isto pode indicar filmes ou programas cuja direção artística é desempenhada por sócios, que 

podem se encaixar nas políticas de cotas em vigência. 

 

GRÁFICO 42- QUESTÃO 12: ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

  Com a Questão 13 verificamos que quase 63% das produtoras realiza mais de um projeto 

simultaneamente. Esta informação é coerente com as análises feitas a partir das Questões 3-C, 

3-D e 3-G, bem como nas Questões 4-A, 4-B, 4-E, 4-F, 4-G, 4-H, 4-I e 4-J, que apontam um 

crescimento estrutural das produtoras brasileiras. 

 Outra resposta mostra que a maioria das produtoras realiza projetos próprios. Isto 

contribui para que experimentem todas as etapas da produção: pesquisa, desenvolvimento de 

roteiros, captação de recursos, produção e comercialização. Isto contribui para a capacitação e 

aumento da qualidade e eficiência de seus produtos. 

A opção de realizar projetos de terceiros com cessão dos direitos (18,1% das respostas), 

caso esta cessão seja feita da forma adequada, ainda pode ser uma opção saudável para as 

produtoras. Elas passarão por todas as etapas descritas acima, com algumas particularidades: 

parte da pesquisa ou o roteiro finalizado podem vir prontos do autor, e adaptações necessárias 

no roteiro para as gravações normalmente precisarão ser aprovadas pelo autor. 

No entanto, realizar projetos em coprodução com seus criadores, que foi a opção de 

13,3% das produtoras entrevistadas, pode ser uma opção sujeita a instabilidades. O autor do 
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argumento, que por vezes pode ser também o roteirista, na condição de coprodutor participa e 

interfere em todas as etapas do projeto. Pode precisar aprovar questões criativas da produção, 

como elenco, locações e outras; acompanhar as gravações, a edição e a finalização, assumindo 

muitas vezes um papel de fiscal da produção, mesmo não possuindo as habilidades ou o 

conhecimento de todos os processos. Isto faz com que o projeto tenha dois “donos”: um que o 

criou e outro que o viabilizou e que é o seu responsável legal. Em caso de divergência entre as 

partes, a resolução de conflitos pode ser um processo difícil e traumático. O fato desta ter sido 

a opção menos apontada pelas produtoras para a realização de seus projetos é mais um dado 

que corrobora as análises feitas anteriormente, de que o produtor brasileiro está melhorando 

seus processos e aprendendo a lidar com as idiossincrasias do mercado. 

A resposta à Questão 12, informando que 28,6% das produtoras trabalha com projetos 

de outras áreas artísticas, pode trazer algumas considerações: ao mesmo tempo seria uma saída 

para a sobrevivência da produtora em caso de descontinuidade do FSA e de outras políticas de 

fomento para o audiovisual. Por outro lado, caso estas políticas – especialmente o FSA – se 

fortaleçam, poderíamos supor que a tendência desta opção seria diminuir, com as produtoras se 

dedicando, cada vez mais, exclusivamente ao setor. 

 

GRÁFICO 43 - QUESTÃO 13: FORMAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Continuando na investigação sobre o perfil e atuação das produtoras que receberam 

recursos do FSA, na Questão 11-B perguntamos sobre o tamanho e a estrutura das empresas, 

solicitando que marcassem a opção que melhor se aproximasse. Apresentamos diversas opções 

para verificar o quanto as produtoras investem e se mobilizam para realizar os projetos 
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audiovisuais. Perguntamos sobre os computadores da equipe, equipamentos de gravação, ilha 

de edição e finalização dos projetos: 

 

GRÁFICO 44 - QUESTÃO 11-B: ESTRUTURA DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Destas quatro categorias de equipamentos, três tiveram respostas indicando que as 

produtoras investem em seus processos. A maioria das produtoras respondeu que os 

computadores da equipe, equipamentos de gravação e ilhas de edição são majoritariamente de 

propriedade da própria empresa ou de seus sócios.  

Isto mostra o quanto as empresas estão comprometidas com a realização de seus projetos 

e investindo em sua infraestrutura própria. Somente a finalização é uma atividade que a maioria 

terceiriza, pois envolve atividades mais complexas do que a montagem e edição dos conteúdos. 

São processos como correção de cor, efeitos especiais, criação de matrizes de formatos 

específicos para o cinema, como o DCP40, e outras atividades que exigem equipamentos e 

softwares mais específicos.  

A seguir, fizemos perguntas na Questão 14 que intencionavam verificar o conhecimento 

das produtoras com relação ao seu planejamento financeiro e procedimentos contábeis. Estes 

itens, apresentados abaixo, não são triviais de serem entendidos ou realizados por pequenas 

 
40 DCP (Digital Cinema Package) é o padrão mundial de formato de exibição cinematográfica digital. 
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empresas que não estejam organizadas ou preparadas para cumprirem tais tarefas. Podemos 

perceber que as produtoras estão no meio do caminho das melhores práticas corporativas do 

universo do empreendedorismo: aproximadamente metade das produtoras realiza planejamento 

formal e estruturado para a empresa e para seus negócios.  

 Já a respeito da forma correta de contabilizar os projetos, 76,5% dos entrevistados 

responderam demonstrando que possuem o entendimento de como fazê-la sem misturar as 

prestações de contas com o movimento contábil da empresa.  

 

GRÁFICO 45 - QUESTÃO 14: SOBRE AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E 

CONTABILIDADE 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

  O recebimento de patrocínios para projetos culturais por produtoras tem algumas 

particularidades: não são emitidas notas fiscais para receber os recursos do FSA, portanto eles 

não devem ser contabilizados como receitas das empresas. Da mesma forma, os pagamentos 

dos projetos também não podem ser lançados como despesas da produtora, embora os recursos 

de fomento sejam recebidos em contas bancárias em seu nome e todas as despesas sejam 

emitidas contra a empresa. Assim, a forma correta é contabilizar cada projeto é realizá-lo em 

contas contábeis separadas. Em outras palavras, o faturamento anual de uma produtora 

declarado à Receita Federal não deve incluir o valor dos patrocínios recebidos. Mas os projetos 

devem ser declarados para justificar a movimentação bancária, que é geralmente maior que o 

faturamento oficial. A parte destes fomentos que compõe o faturamento das produtoras são a 

taxa de gerenciamento e as remunerações pelas funções técnicas e artísticas executadas pelos 

sócios em seus próprios projetos, conforme discutido no Capítulo 2.  
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Com relação à equipe fixa de colaboradores da produtora, perguntamos quantos 

colaboradores fixos as produtoras possuíam atualmente. Explicamos na pesquisa o que 

gostaríamos que considerassem como colaboradores fixos: classificamos como equipe fixa 

pessoas que trabalham continuamente nas produtoras como suas atividades profissionais 

principais, ainda que alocadas sempre em algum projeto. Por exemplo: uma pessoa do 

administrativo ou da produção que encadeie um trabalho em outro continuamente pode ser 

considerada fixa. Um operador de câmera que só trabalha nos dias de filmagem não é fixo. 

Ao somarmos todas as 101 respostas a esta questão, chegamos à quantidade de 330 

colaboradores diretos, o que significa uma média de 3,27 por empresa produtora. Se 

expandirmos este resultado para as 924 produtoras do universo total do período pesquisado, 

obteremos o número de 3.109 pessoas com trabalhos fixos em produtoras audiovisuais. 

Repetindo a mesma metodologia para o número de sócios das produtoras, levantado pela 

Questão 6, resulta em 2.036 sócios do universo total das empresas. Somando-se os dois 

números, temos uma estimativa total de 5.145 pessoas que trabalham de maneira fixa nas 

produtoras audiovisuais brasileiras que receberam fomento do FSA, ou seja, que dependem 

delas em uma base mensal para o sustento de suas vidas. 

 

GRÁFICO 46 - QUESTÃO 15-A: QUANTOS COLABORADORES FIXOS HÁ 

ATUALMENTE? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Ainda sobre os colaboradores, fizemos duas perguntas, aparentemente redundantes, que 

intencionavam investigar o nível de formalidade nas relações das produtoras com seus 

trabalhadores fixos. Uma delas sobre a relação de trabalho e outra sobre a forma de pagamento. 

As respostas à Questão 15-C indicaram que o pagamento da equipe fixa dos projetos tem como 

destino mais frequente a inclusão das notas fiscais nas prestações de contas dos projetos (32%). 

Podemos perceber, também, pelas respostas dadas à Questão 15-B, que a maioria (68% das 

empresas) fazem seus contratos de trabalhos dos projetos com sócios, MEI, estagiários ou RPA, 

que tendem a criar menos problemas nas prestações de contas, onde a regularidade das notas e 

das empresas será verificada. Os 31% restantes – notas de empresas que não MEI e 

coprodutores – podem ainda embutir pagamentos com alguma fragilidade legal.  

 

GRÁFICO 47 - QUESTÃO 15-B: PRINCIPAIS FORMAS DE VÍNCULO DE TRABALHO 

ENTRE A PRODUTORA E A EQUIPE FIXA 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 
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GRÁFICO 48 - QUESTÃO 15-C: PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO DA EQUIPE FIXA 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 

  

O vínculo trabalhista sempre foi uma questão para as produtoras culturais no Brasil. O 

custo de se contratar formalmente funcionários pela CLT41, aliado às instabilidades e incertezas 

do mercado de projetos culturais, criaram um ambiente de relações informais de trabalho no 

setor. A partir do implemento das Leis de Incentivo, especialmente a Lei Rouanet e a Lei do 

Audiovisual, que impuseram a necessidade de prestações de contas com apresentação de 

documentos fiscais para comprovar as despesas, a questão da contratação e pagamento de 

pessoal para os projetos tomaram um caminho problemático: surgiram inúmeras “empresas de 

fachada” que se dispunham a emitir notas fiscais para os profissionais dos projetos, que 

poderiam ser utilizadas nas prestações de contas (TCU, 2019).  

Empresas estas que não realizavam, de fato, nenhuma das atividades para as quais 

emitiam notas, ou possuíam quaisquer vínculos trabalhistas com os profissionais que 

efetivamente trabalhavam para os projetos. Apenas emitiam notas fiscais válidas, de empresas 

legalmente estabelecidas, do ponto de vista societário e contábil, e repassavam os pagamentos 

dos projetos para os profissionais da equipe com descontos, supostamente para o recolhimento 

de impostos incidentes sobre a emissão das notas fiscais. No entanto não é difícil supor que 

estas empresas praticavam sonegação fiscal sistemática, pois as alíquotas dos tributos que 

 
41 A Consolidação das Leis do Trabalho se refere às Leis Trabalhistas, aprovadas por Getúlio Vargas em 1943. 
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deveriam ser recolhidos pela emissão das notas eram muitas vezes maiores que a taxa 

descontada das pessoas que as contratava. 

 Esta situação, que cresceu e se disseminou rapidamente no meio da produção cultural, 

durante vários anos, foi bastante reduzida recentemente a partir de duas evoluções da legislação 

brasileira: o implemento das notas fiscais eletrônicas, que geram os impostos automaticamente, 

dificultando artifícios para a sonegação fiscal; e a criação da categoria dos Micro 

Empreendedores Individuais (MEI), como uma possibilidade facilitada e desburocratizada para 

a formalização do trabalho de profissionais autônomos. 

 Uma outra categoria de empresas “noteiras”, como chamou o TCU em seu relatório para 

a ANCINE em 2019, surgiu nos últimos anos e ainda é utilizada até hoje por uma parte dos 

profissionais do mercado: as associações culturais sem fins lucrativos. São empresas de 

natureza cooperativista ou associativa que são isentas de uma parte dos impostos e emitem notas 

fiscais para profissionais que trabalham em projetos culturais, sem que elas efetivamente 

prestem os serviços enquanto corporações.  

 Nestes casos, as empresas defendem a legalidade de suas atividades, alegando que, 

como associações, não precisam prestar os serviços, mas sim seus associados. E aí está a 

fragilidade da questão: as empresas tratam os associados – os profissionais que precisam de 

notas fiscais – como sócios e todos os pagamentos para eles são lançados como distribuição de 

lucros, que são isentos de qualquer tributação. Com isso, alegam serem isentos de recolher, por 

exemplo, o INSS dos associados, quando na verdade repassam para eles os valores pagos pelas 

notas ficais com os descontos das taxas da associação.  

No entanto, na realidade, estes profissionais não são sócios das empresas. Não figuram 

nos seus estatutos e, na prática, a grande maioria nunca esteve – e nem sabe onde fica – a sede 

da associação. São empresas, embora do ponto de vista societário e contábil mais sofisticadas 

que as anteriores, que foram criadas exclusivamente para driblar a legislação trabalhista e 

funcionar, na verdade, como “empresas de fachada”. Da mesma forma que emitem notas fiscais 

para profissionais honestos que, por algum motivo não possuem sua própria empresa, não são 

MEI, mas que trabalharam corretamente para algum projeto, podem emitir notas fictícias, para 

profissionais inexistentes a fim de fraudar prestações de contas de projetos culturais ou de 

qualquer outra natureza. 

 Este tipo de relação para pagamento de equipe em projetos culturais tem a tendência – 

e precisa – cessar completamente, já que cada vez mais as prestações de contas de todas as 

esferas de governo estão questionando este tipo de nota fiscal na documentação dos projetos. 

Cabe, também, uma ponderação sobre a utilização do MEI como principal relação profissional 
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e mais frequente forma de pagamento entre produtoras e pessoas, fora os sócios das empresas, 

como mostraram as respostas às Questões 15-B e 15-C da pesquisa. 

 O MEI foi criado pela Lei Complementar nº 128/2008, que alterou a Lei Geral da Micro 

e Pequena Empresa (Lei Complementar nº 123/2006), criando a figura do Microempreendedor 

Individual. Os objetivos incluem a diminuição da informalidade nas relações de trabalho. No 

entanto, a facilidade criada para a abertura e manutenção das empresas também cria 

possibilidades de situações irregulares de notas fiscais emitidas para as prestações de conta de 

projetos culturais. 

 As produtoras responsáveis pelos projetos têm a obrigação de verificar, especialmente 

em relação às notas fiscais do MEI: a situação da inscrição, as atividades permitidas para a 

prestação de serviços e a regularidade do CNPJ. Se isso não for feito, os microempreendedores 

podem se tornar uma nova “bomba relógio” nas prestações de contas dos projetos culturais, 

com muitas notas fiscais deste tipo de profissional sujeitas a glosas e devolução de recursos.  

 Por fim, chegamos à última pergunta da pesquisa, respondida por 103 das 105 

produtoras entrevistadas. Tivemos receio desta questão ter pouca adesão nas respostas, já que 

se trata de uma informação sensível para as empresas: seu faturamento anual. Por isso deixamos 

a pergunta para o final, com a intenção de ter criado, ao longo da pesquisa, um ambiente de 

confiança com os produtores culturais de que o objetivo deste trabalho não é levantar 

informações individuais das empresas, mas sim traçar um perfil geral do setor. Felizmente isto 

foi percebido por 98% dos entrevistados, que responderam à questão. 

Podemos perceber que quase a metade – 49,5% das empresas – é da primeira faixa de 

tributação do Simples Nacional42. E o perfil continua decrescente, faixa por faixa desta tabela, 

até o apontamento de 1,9% (duas empresas) do universo pesquisado com faturamento fora dos 

limites do Simples Nacional. Na primeira pergunta da Parte III da pesquisa verificamos que 

sete empresas responderam ser do regime tributário de Lucro Presumido e três de Lucro Real. 

Certamente estas dez empresas, que representam cerca de 10% do universo pesquisado, estão 

representadas pelas empresas de maior faturamento apontadas na pesquisa. 

 Mas o perfil traçado das produtoras continua coerente com o anteriormente verificado: 

são empresas de pequeno porte, com 89,5% das empresas do Simples Nacional e 86,4% com 

faturamento até a terceira faixa da tabela de tributação do setor. 

 Segundo estudo realizado pela Receita Federal em 2018, 70% das empresas do país de 

todos os portes e setores é de optantes pelo Simples Nacional, que possuem uma receita bruta 

 
42 Ver http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=48432 para 

acesso à tabela completa do Anexo III do Simples Nacional. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=48432
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média anual de 231 mil reais (BRASIL, 2018), ou seja, equivalente à segunda faixa de 

faturamento do Simples Nacional. Nesta faixa se encontram 22,3% das empresas entrevistadas 

neste trabalho, sendo a maioria enquadrada na faixa anterior. 

 

GRÁFICO 49 - QUESTÃO 16: QUAL FOI A FAIXA DE FATURAMENTO ANUAL DA 

EMPRESA EM 2017, CONSIDERANDO APENAS AS RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS E NÃO O FOMENTO AOS PROJETOS? 

 
Fonte: Elaboração própria (2019). 


