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RESUMO 

 

Investigamos as cotas para veiculação do audiovisual independente brasileiro na TV paga por 

meio dos processos de construção e implementação da Lei 12.485/2011. Partimos do 

pressuposto que esta legislação é um marco para a regulamentação dos agentes interessados 

no audiovisual independente. Buscamos investigar as motivações, estratégias e tensões que 

envolvem estes agentes nos ambientes públicos usados para debater o tema e ocupar a 

programação. A análise compreende o período entre os anos de 1999 e 2013 e é norteada por 

referências bibliográficas e documentais, com ênfase na documentação pública do Poder 

Legislativo, da Ancine, da Conferência de Cultura e Comunicação e do Poder Judiciário. 

Apresentamos dados da programação da TV paga para cumprimento de cotas para produção 

independente nacional em 2013. Nesta pesquisa utilizamos a concepção de audiovisual 

independente como sendo o conteúdo produzido fora da emissora, canal ou programadora que 

o exibe. Usamos o referencial teórico-metodológico da Economia Política da Comunicação, 

norteados pelos conceitos de Gramsci (1999), Moraes (2010), Brittos (2004) e Bolaño (2000, 

2004), com o objetivo principal de identificar as tensões e práticas desses agentes para 

compor a programação com conteúdo independente e nacional. Foi possível perceber que os 

agentes do audiovisual estão centrados em fatores econômicos, em detrimento da importância 

simbólica que o audiovisual independente brasileiro tem ao ser veiculado em mídia televisiva. 

Com a construção de um quadro de sujeitos protagonistas da elaboração e aplicação da Lei da 

TV Paga, percebemos que alguns consensos foram construídos através da participação 

política em ambientes de debates e também por meio de estratégias publicitárias e 

mercadológicas da economia da televisão. São barreiras ainda fortes para uma sociedade 

midiatizada com muitas influências geradoras, sobretudo, de conteúdo, mas também de 

consumo e circulação de renda e de bens simbólicos.  

 

Palavras-chave: Práticas sociais. Audiovisual. Televisão. Economia Política da 

Comunicação. Lei da TV Paga. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

We investigate the quotas for serving the Brazilian independent audiovisual Pay TV through 

the construction process and implementation of Law 12.485/2011. We assume that this 

legislation is a framework for the regulation of agents interested in independent audiovisual. 

We seek to investigate the motivations, strategies and tensions involving these agents in 

public places used to discuss the issue and take the schedule. The analysis covers the period 

between the years 1999 and 2013 and is guided by bibliographical and documentary 

references, with emphasis on public documentation of the legislature, Ancine, the Conference 

of Culture and Communication and the Judiciary. We present data of TV programming paid 

for compliance with quotas for national independent production in 2013. In this research we 

use the concept of independent audiovisual content to be produced outside the station, channel 

or the programmer displays. We use the theoretical and methodological framework of the 

Political Economy of Communication, guided by the concepts of Gramsci (1999), Moraes 

(2010), Brittos (2004) and Bolaño (2000, 2004), with the main objective to identify the 

tensions and practices of these agents to make programming with national and independent 

content. It was observed that the audiovisual agents are focused on economic factors, rather 

than symbolic importance that the Brazilian independent audiovisual has to be aired on 

television media. With the construction of protagonists agents of the preparation or 

implementation of Brazilian law to pay TV, we realize that some consensus was built through 

political participation in debates environments and also through advertising and marketing 

strategies of the television economy. They are still strong barriers to mediatic society with 

many generating influences, especially content, but also consumption and income movement 

and symbolic goods. 

 

Keywords: Social practices. Audio-visual. Television. Political Economy of Communication. 

Brazilian law to pay TV. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa sobre as cotas da produção do audiovisual independente brasileiro na 

televisão por assinatura conduz a um vasto campo de abordagens, no qual iremos encontrar 

algumas problemáticas que podem ser exploradas para uma análise acadêmica e contribuir para 

uma reflexão mais crítica sobre o papel da comunicação na sociedade.  

No intuito de objetivar o tema a um horizonte compatível com o tempo e a sistemática 

de um projeto de investigação para o mestrado, fizemos algumas escolhas e 

redirecionamentos, justificados basicamente pela necessidade de recortes, pois são dois temas 

amplos – as cotas para exibição da produção audiovisual independente brasileira na TV paga 

e o próprio veículo e sua organicidade – que geram problematizações diferentes, e também 

estão interligados.  

 Houve uma modificação no projeto de pesquisa inicial, pois antes iríamos investigar a 

programação da TV Brasil e a participação do vídeo universitário. Após contato com 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)1, entendemos que este dado 

seria pouco representativo, tendo em vista que a emissora tem uma política específica para 

contratar a produção independente, através de editais de licenciamento de obras, além de 

outros meios de estabelecer este contato com a sociedade civil. 

 Compreendo o lugar do pesquisador como importante indicativo sobre o que ele 

observa e pesquisa, apresentamos aqui também uma contextualização sobre a posição relativa 

à pesquisadora. Ainda estudante de Jornalismo e, posteriormente, de Radialismo, integrei 

enquanto estagiária a equipe de produção da TV Universitária da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN).  

 Data deste período o aguçamento de minha percepção acerca da produção e difusão de 

conteúdos audiovisuais que se destacavam a partir de uma edição marcada pelo lugar contra-

hegemônico. Mesmo numa TV Universitária, eram raras as produções que atendiam ao 

                                                           
1A pesquisa teve como uma das fases exploratórias uma atividade de intercâmbio, desenvolvido entre novembro 

e dezembro de 2012, através de uma parceria institucional entre a UFRN e a UFRJ via PROCAD. Foi possível 

realizar no Rio de Janeiro algumas entrevistas e coletas de dados, possibilitando a ampliação do nosso referencial 

teórico através da participação de aulas no âmbito do mestrado da UFRJ. Fazendo levantamentos sobre o 

audiovisual independente, realizamos uma visita à sede da TV Brasil e conseguimos uma breve entrevista com 

Carolina Ribeiro, assessora de produção da emissora. Em entrevistas com os professores Marcos Dantas e Suzy 

Santos no PPGCOM/ECO, foi definitivamente assimilado o norteamento dado pela Economia Política da 

Comunicação como referencial teórico-metodológico.  

 



9 

 

princípio pedagógico da difusão dos saberes locais, num âmbito do direito humano à 

informação. 

 Ao sentir a carência de propostas que integrassem uma produção independente que 

viesse da margem, passei a me engajar em processos de produção audiovisual, buscando 

colocar em práticas experimentações e iniciativas que fugissem ao engessamento dos 

formatos convencionais e ao esvaziamento de pautas da cultura local, não apenas 

evidenciando, mas pensando e fazendo cultura.  

Iniciei minhas atividades acadêmicas enquanto docente em 2005 no curso de 

Radialismo da UFRN, como professora substituta. Posteriormente, em 2006, passei a integrar 

como professora efetiva o corpo docente do Departamento de Comunicação da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Neste período de dez anos, ampliei e aprofundei 

meus interesses em torno da produção audiovisual, orientando projetos experimentais que 

consistiam na produção de radiodocumentários e documentários audiovisuais, lecionando 

disciplinas relacionadas a esse repertório e buscando sempre fomentar reflexões, enquanto 

educadora, acerca do papel do realizador em audiovisual na nossa sociedade.  

Além disso, desde 2005 integro o coletivo Caminhos Comunicação & Cultura2, que 

atua em projetos que buscam interação com a sociedade por meio da prática e reflexão da 

participação social, valorização da cultura e dos processos de comunicação. O “&” comercial 

surgiu, em nossos debates, em torno de um nome que ostentasse o horizonte transformador 

que almejávamos, para demarcar que a produção de visibilidade cultural demanda uma 

perspectiva de sustentabilidade, pensando como utilizar a comunicação de forma 

emancipatória. 

Do conjunto destas experiências surge o embrião deste projeto de pesquisa. Inserida 

no contexto da produção independente, em seu amplo escopo que abrange produção 

experimental, universitária e não comercial, desenvolvi a percepção de que a prática de 

produção audiovisual envolve caminhos políticos, participação social, auto-organização dos 

sujeitos da sociedade civil e comprometimento do Estado. 

Reconhecemos que as práticas de exibição em TV passam por processos econômicos e 

de tensões motivadas pelo controle hegemônico dos meios de veiculação, cuja política de 

difusão demanda problematização e transparência, além de um entendimento de que o campo 

da comunicação no Brasil requer análises comprometidas com a democratização da 

comunicação. 

                                                           
2 O Coletivo existe desde 2005 com projetos de documentários, oficinas de vídeo, rádio, fotografia e uso da 

internet em diferentes localidades do Rio Grande do Norte. 

http://www.olharcultural.com/
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O percurso desta pesquisa foi originado a partir de questionamentos sobre a exibição 

de conteúdo nacional em meios de comunicação de massa, baseado na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), quando assegura, em capítulo sobre a Comunicação Social, Título III, 

Capítulo V, artigos 220 e 221, a plena liberdade de expressão política e artística, destacando 

em seu quinto parágrafo que estariam vedados os monopólios por parte das empresas 

comunicacionais e demarcando princípios norteadores que visam garantir essa questão:  

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; II 

- promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 

independente que objetive sua divulgação;III - regionalização da produção 

cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em Lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (BRASIL, 

1988). 

 

Sendo bastante específicos os termos que validam a radiodifusão fechada, 

compreendemos que a forma com a qual observamos o seu descumprimento se dá fora da 

esfera de controle do Estado: no engendramento de relações sociais de poder que perpassam 

as iniciativas de regulação. E influenciam inclusive a própria percepção social dos termos 

destes acordos.  

No caso desta pesquisa, a constatação da insuficiência de uma legislação 

demasiadamente clara a respeito dos usos e práticas da radiodifusão nos levou às perguntas 

iniciais: Apesar de ser um direito constitucional, por que não vemos conteúdos independentes 

na televisão? Onde eles estão sendo veiculados? E, antes disso, o que pode ser considerado 

como pertinente à grande margem da produção categorizada como “conteúdo independente 

brasileiro”? Tendo a preocupação de estabelecer critérios válidos para esse recorte e seguindo 

uma problematização baseada em marcos legais acerca da veiculação de programação 

televisiva, resolvemos nos concentrar na mais recente legislação elaborada para regular o 

fluxo de conteúdo audiovisual em TV, neste caso, a TV por assinatura. 

A pesquisa adotou como parâmetro as novas regras para a veiculação do audiovisual 

nacional modificados pela Lei 12.485/2011 (BRASIL, 2011), que ficou conhecida como a Lei 

da TV Paga. Apesar de muito importante para o que propomos na investigação, esta Lei não 

regulamenta apenas o audiovisual independente, mas todo o Serviço de Acesso Condicionado 

(SeAC)3, que abrange então as atividades de distribuição de conteúdo por meio de assinatura, 

de forma conjunta, e não mais se distinguido pelo tipo de tecnologia adotada: cabo, satélite ou 

                                                           
3 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, além de canais de 

distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação 

quaisquer.  
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ondas eletromagnéticas. Dessa forma, altera, substitui e algumas vezes complementa a Lei do 

Cabo e a Lei Geral de Telecomunicações (LGT), dentre outros dispositivos legais para o setor 

de difusão de conteúdo audiovisual4.  

O que interessou neste momento da pesquisa foram os pontos de mudança e geradores 

de debate: a criação de obrigações por parte das programadoras, empacotadoras ou canais 

para exibição do audiovisual independente nacional, ou cumprimento de cotas, sendo este o 

estímulo principal para trazer à tona algumas organizações e reagrupamentos dos agentes 

envolvidos nesta cadeia produtiva.  

Surgiram outros conceitos para nortear estas mudanças na legislação e na prática de 

mercado e produção de conteúdo, bem como criação ou modificação de alguns conceitos para 

exibição na TV paga, sendo os principais: 1) horário nobre5 e espaço de veiculação, com 

novos conceitos de espaço qualificado6; 2) vínculo comercial entre as empresas produtoras e 

os canais que exibem conteúdo brasileiro; e 3) fomento às produtoras nacionais.  

Estes pontos foram percebidos como os principais motivos geradores de debates entre 

os agentes do audiovisual. Para uns, era uma conquista. Para outros, consistia em uma 

imposição que iria atalhar o livre mercado de produção. Tais agentes, em sua maioria 

empresários do setor de empacotamento7 e distribuições, argumentavam a partir de uma 

lógica corporativa desenvolvimentista, compreendendo que as cotas para o conteúdo do 

audiovisual independente brasileiro não têm sustentabilidade porque o mercado  nacional não 

está em condições de equiparar-se em nível de qualidade ao mercado internacional e o 

assinante também estaria obrigado a ter em seu pacote um conteúdo, supostamente, aos olhos 

dos grandes empresários, inferior em termos de qualidade técnica e estética, aquilo que 

Bolaño (2010) define como padrão tecno-estético.  

Deste modo, compreendemos que a pesquisa se divide em dois âmbitos: o da 

investigação em torno da legislação e uma análise da exibição do conteúdo de cotas, tendo em 

vista o modo como os agentes envolvidos na veiculação lidam com a reconfiguração do termo 

                                                           
4 Altera a Medida Provisória 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis 11.437, de 28 de dezembro de 2006, 

5.070, de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995 e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras 

providências. 
5 A partir do Art. 13 da Instrução Normativa 100 (ANCINE, 2012b) Ficou definido como horário nobre: 1) Para 

os canais de programação direcionados para crianças e adolescentes: as 7 (sete) horas compreendidas entre as 

11h (onze horas) e as 14h (quatorze horas) e entre as 17h (dezessete horas) e as 21h (vinte e uma horas) do 

horário oficial de Brasília; 2) - para os demais canais de programação: as 6 (seis) horas compreendidas entre as 

18h (dezoito horas) e as 24h (vinte e quatro horas) do horário oficial de Brasília). 
6 Espaço qualificado: Art. 14. Compreende-se por canal de espaço qualificado aquele que, no horário nobre, 

veicule obras audiovisuais que constituem espaço qualificado em mais da metade da grade de programação 

(ANCINE, 2012b). 
7 Empresas que gerenciam pacotes que delimitam a oferta dos canais de assinatura no Brasil, tais como Sky, 

DirecTV e Net. 
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“independente”, já que as cotas remetem ao “audiovisual brasileiro independente”. Essa 

configuração se dá pelo tipo de mercado e tipo de empresa produtora de conteúdo audiovisual. 

No primeiro momento, o locus desta pesquisa está dividido em quatro espaços: o 

Congresso Nacional na fase de elaboração da Lei, a 2ª Conferência de Cultura, a 1ª 

Conferência de Comunicação e as consultas públicas promovidas pelas Agências 

Reguladoras, antes da publicação das Instruções Normativas que regulamentaram o novo 

dispositivo legal.  

Para finalizar a nossa análise, nos concentramos na consulta pública proposta pela 

Agência Nacional do Cinema (Ancine), que recebeu contribuições entre os dias 19 de janeiro 

de 2012 e  03  de  março de  2012. O resultado da participação dos agentes do audiovisual foi 

o seguinte: via internet foram 687 contribuições; através de emails, houve contribuições de 26 

participantes da consulta  pública;  dez  participações  por  via  postal. A Ancine recebeu 

também 5.328 manifestações por email acerca da Regulamentação da Lei 12.485/2011, 

devido à campanha da Sky, uma empresa operadora de TV fechada (ANCINE, 2012a).  

Estes ambientes disponibilizam um registro oficial, minutas e relatórios armazenados 

nos sites de instituições públicas governamentais, sobretudo no site da Ancine. São as atas das 

reuniões de comissões técnicas, com ênfase à minuta da Consolidação da Consulta Pública. 

No caso das consultas públicas, são gerados relatórios com dados de identificação e respostas 

dos que enviaram contribuições em forma de texto, úteis na pesquisa documental que, 

associada ao nosso marco teórico derivado da pesquisa bibliográfica sobre Economia Política 

da Comunicação, irão fornecer subsídios para a pesquisa empírica com foco nos 

tensionamentos dos agentes, em função do conteúdo independente a ser incorporado na 

programação televisiva, demanda pelo Estado via legislação. 

O objetivo dessas escolhas foi identificar quem são os agentes que participam dos 

debates sobre o audiovisual independente e como estes se articulam e se posicionam para 

elevar ou diminuir seus lugares na estrutura de mercado da televisão brasileira, 

indiscutivelmente marcada pelo oligopólio e estruturas hegemônicas de rastro histórico. 

Mesmo tendo feito alguns recortes, esta sistematização apresentou-se desafiadora e pouco 

clara. A reunião dos dados e referenciais esclareceu questões abertas no início do projeto de 

investigação. Mas nem de longe apresentamos aqui uma resposta finalizada. São novas pistas 

para futuras investigações. 

A pesquisa sobre a televisão envolve muitas questões específicas e interligadas, gera 

análises dos conteúdos exibidos, da relação entre os agentes, características do mercado, grau 

de desenvolvimento econômico e político, entre outros. A isto, ainda, somam-se 
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características socioculturais específicas da região para onde direcionamos o nosso foco. O 

contexto histórico, político, social e cultural influencia aspetos da mídia e da sociedade, e não 

poderia ser diferente com o sistema televisivo brasileiro.  

As variáveis escolhidas para verificar as motivações e posicionamentos, contrários ou 

a favor, em relação ao audiovisual independente foram: finalidade, função, interesse e 

estratégia dentro do mercado de produção e distribuição de conteúdo para TV paga. Isso nos 

possibilitou perceber algumas contradições permeando as práticas dos processos de 

construção e consolidação de uma Lei que trata do conteúdo nacional na TV.  

O relatório das audiências públicas e o relatório das agências reguladoras são 

elementos que nos possibilitaram o levantamento de um posterior material empírico, ao dar-

nos a chance de vislumbrar os agentes envolvidos na disputa pública sobre o conteúdo a ser 

veiculado. Tais documentos explicitam razões, demandas e argumentos e podem ser 

interpretados, como são nesta pesquisa, à luz do marco da hegemonia e contra-hegemonia, de 

fundamentação gramsciana, útil à nossa compreensão da realidade do capitalismo tardio 

nacional.  

Para dar conta dessa complexidade, a fase exploratória da pesquisa encontrou 

referências que realizam um debate associando aspectos civis, legais e econômicos do campo 

da Comunicação. A abordagem desenvolvida pela Economia Política da Comunicação (EPC) 

acerca do Brasil trata desses temas e possibilitou uma análise que, ao mesmo tempo em que 

considerasse os marcos legais, analisasse a relação entre poder e mídia, ocupação de espaço 

de TV, democratização e cidadania. 

Por intermédio de estudos da EPC, entraram na pesquisa elementos que antes não 

estavam sendo percebidos, tais como as singularidades dos agentes interessados da exploração 

comercial do serviço de produção e distribuição por assinatura. Foi possível uma aproximação 

maior para entendermos o mercado de televisão paga no Brasil, a produção audiovisual 

independente brasileira e a regulação do Estado.  

Para isso, a pesquisa bibliográfica trouxe várias contribuições metodológicas e teóricas 

de diferentes campos de estudos, como o da Comunicação e Estudos da Mídia, Sociologia, 

Direito, Antropologia, Economia etc., ou seja, com uma proposta transdisciplinar e associada 

aos limites da Economia Política da Comunicação.  

Este horizonte nos possibilitou compreender o alcance máximo do corpus a partir de 

nosso interesse, e do que se mostrava atual e relevante em decorrência da legislação editada 

em 2011. Com isso, as disputas de poder, lugar e manutenção de barreiras por parte de quem 
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produz e distribui conteúdo para a TV paga foram assimilados como catalisadores dos limites 

procurados nesta pesquisa.  

No que diz respeito ao predicado "independente", utilizamos aqui como o 

caracterizador de um amplo escopo que abarca todo o conteúdo apresentado na televisão 

oriundo de iniciativas não comerciais e industriais. Entretanto, situar a pesquisa levando em 

conta apenas a produção audiovisual como modalidade de negócio e crescimento do número 

de programas para compor a programação televisiva é deixar de lado o potencial simbólico 

que pode conter estas produções. Existe, pelo menos, a possibilidade de diversificar as ofertas 

e aproximar a sociedade espectadora/internauta das realidades locais, através de temas, 

imagens, sons e representações da diversidade brasileira. É ter outros repertórios para garantir 

uma formação cidadã através da potência geradora de sentidos que tem o audiovisual. Ainda 

que, grosso modo, sejam acima de tudo opções alternativas entre os programas que chegam à 

TV por assinatura do país em pacotes de distribuidoras internacionais. 

Nos últimos anos, houve um crescimento da produção e veiculação do audiovisual 

independente na TV por assinatura brasileira. Mas este não ocorre, nem ocorrerá, sem estar 

imerso em conflitos de diversas ordens: econômica, política e cultural, por exemplo. A 

pesquisa identificou que os agentes do audiovisual no Brasil agrupam-se e fazem articulações 

de acordo com a coincidência ou distanciamento de interesses momentâneos. Percebe-se que 

os ambientes para os debates e as formas de articular os discursos trazem marcas das tensões e 

projetos de cada grupo interessado.  

Antes da nova legislação, o que víamos era o descumprimento dos direitos 

constitucionais por empresas de comunicação e TV, sobretudo o que tange a exibição do 

audiovisual brasileiro e a regionalização da produção. Esta ausência, vista como sendo mais 

que uma lacuna, um silenciamento, é favorecida pelos aspectos fundadores da nossa indústria 

criativa, pavimentada pelo oligopólio do mercado de televisão no Brasil. 

O debate em nível acadêmico ou em grupos participantes da cadeia produtiva do 

audiovisual é uma forma de perceber a realidade social cercada por produtos midiáticos, com 

diversos potenciais. Além disso, estas questões levantadas podem rearticular posicionamentos 

e discursos para as mudanças em curso, ou que estão por vir. Daí deriva a importância de um 

estudo que articule mídia, política e interesses sociais, dando a ver a real natureza econômica 

e social desses embates. 

A criação da Lei incidiu diretamente na abertura de novos canais brasileiros e na 

encomenda de conteúdos nacionais e independentes pelas programadoras. Esta movimentação 

gera novas práticas e torna-se necessário o aprofundamento das pesquisas pela perspectiva 
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dos Estudos da Mídia, para entender a complexidade das relações que se estabelecem em 

função da centralidade midiática na sociedade contemporânea. As novas práticas podem ser 

de ordem econômica e política, mas trazem também marcas de mudanças atuais, e em curso, 

da influência da tecnologia e o envolvimento da sociedade em novos modos de produção, 

circulação e consumo de produtos midiáticos. Esse envolvimento é o nosso foco de pesquisa.  

Pesquisar os processos de construção das práticas e os sentidos que tem a produção 

audiovisual nacional (feita em emissoras ou de forma independente) é aproximar-se de 

tópicos sobre tecnologia, processos de produção e exibição, trabalhos em projetos culturais, 

elaboração de roteiros de diversos formatos e gêneros, legislação, políticas públicas, 

financiamento, concorrência, mercado, desenvolvimento econômico, capital nacional e 

estrangeiro, participação social, articulação política, linguagem de cinema e televisão, grade 

de programação, salas de cinema, agências reguladoras, burocracia, trabalho, arte, lazer, 

entretenimento e diversidade de conteúdo. Além de tudo isso, é preciso considerar o que 

move a televisão como negócio: a audiência e sua ligação com a publicidade8 e o consumo.   

Que o nosso objeto seja a implementação de uma legislação específica e o seu impacto 

nos agentes que produzem audiovisual no país, tensionando os marcos de produção e os 

processos de divulgação, não exila as outras funções e variáveis de nosso interesse e 

necessidade de reconhecimento, apenas as dissociam do foco da nossa análise. 

O ponto básico dos conflitos sobre a televisão está na diferença de interesse do 

mercado, do Estado e dos movimentos sociais organizados: o mercado explora 

comercialmente e com interesses privados um bem público (e limitado) de interesse coletivo. 

Por vezes é o mercado que tenta gerir e moldar as próprias definições do audiovisual 

produzido, que passam a ser compartimentadas em seu escopo de interesses. Há de se 

considerar os processos de auto-organização e autoidentificação dos executores das obras.  

O audiovisual independente brasileiro tem várias formações e características. Em 

termos legais, comerciais e para a indústria de TV, cinema ou novas mídias, o audiovisual 

independente brasileiro é uma produção realizada fora da emissora ou canal que o exibe. A 

TV paga brasileira exibe diversos tipos de produtos, com diferentes origens. São programas 

produzidos tanto no exterior quanto no Brasil, por produtoras ligadas aos grupos econômicos 

das exibidoras, dentre outros tipos de negócios.  

                                                           
8 Bolaño (2004) diz que a publicidade na televisão é importante para manter a dinâmica do mercado brasileiro 

por ser instrumento indispensável da estratégia competitiva de grandes empresas, ao permitir que parcela 

substantiva do setor empresarial  se comunique com o público consumidor. 
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Com a Lei 12.485/2011, houve a determinação de que, para cumprimento de cota 

mínima de veiculação, a empresa com formação jurídica de produtora independente brasileira 

não pode ser controladora, controlada ou coligada à programadoras, empacotadoras, 

distribuidoras ou concessionárias de serviço de radiodifusão de sons e imagens. Também não 

pode manter vínculo de exclusividade que a impeça de produzir ou comercializar para 

terceiros os conteúdos audiovisuais por ela produzidos (ANCINE, 2012b).  

A perspectiva de tratamento do problema/objeto tem como paradigma a noção de 

ideologia e subalternidade que deriva da percepção gramsciana do materialismo histórico 

marxista, numa visão de sociedade que contrapõe hegemonia e contra-hegemonia9.  

Para Gramsci (1999), essas alternâncias se dão num contexto ético-político e irão ser 

delimitadas pela ação mobilizadora de intelectuais junto a grupos que ele chama de “massa”, 

promovendo uma experiência de resistência e redirecionamento dos poderes por meio da 

negociação ativa entre sujeitos sociais e Estado. No caso de nossa pesquisa, isto é evidente na 

mobilização do cenário do audiovisual independente.   

Entre a estrutura econômica e o Estado com a sua legislação e a sua coerção, 

está a sociedade civil, e esta deve ser radical e concretamente transformada 

não apenas na letra da Lei e nos livros dos cientistas; o Estado é o 

instrumento para adequar a sociedade civil à estrutura econômica 

(GRAMSCI, 1999, p. 324). 

 

Consideramos em nosso aparato as contribuições da Economia Política da 

Comunicação desenvolvida a partir da perspectiva nacional. Estes são estudos voltados para a 

TV, o rádio, o audiovisual e a internet, com enfoque no impacto da economia sobre a criação. 

Este direcionamento promoveu a identificação de dimensões analíticas que levaram em conta 

o contexto histórico, político, cultural e econômico. Identificando as contradições e avanços 

sociais nos processos de produção, circulação e consumo de bens e serviços da mídia.  

Dentre as justificativas para este estudo, estão a necessidade em repercutir os debates 

visíveis em documentos públicos e ações dos agentes envolvidos com a veiculação a partir de 

uma ótica não destituída da função social e dos princípios democráticos que regem o 

funcionamento da radiodifusão.  

As manifestações dos agentes da mídia no contexto nacional são reveladores dos 

lugares de fala de tais sujeitos, bem como dos desafios e confrontos políticos e econômicos 

para a afirmação do direito à comunicação como um direito à cidadania, que visa, sobretudo, 

                                                           
9 O materialismo histórico dialético é um método teórico-metodológico do campo da Teoria Crítica e também 

adotado para compreender os fenômenos da comunicação. Com isso, admite-se a compreensão de que os 

fenômenos concretos da sociedade (como eventos singulares) são processados pelo pensamento por meio das 

representações e do seu posicionamento na totalidade das múltiplas determinações das relações sociais 

(ascendendo à abstração do universo) para serem sintetizados como partes concretas do todo social. 



17 

 

a democratização do Estado. E neste panorama estão representados os interesses de 

empresários, os poderes constituídos de Estado – governos, parlamentos, judiciários – e 

distintos setores da sociedade civil, com diferentes modulações e alcances de fala. 

A EPC tornou-se uma referência importante para compreender os questionamentos 

que foram surgindo e para atender aos objetivos propostos. A pesquisa bibliográfica permitiu 

identificar algumas diferenças desta linha de análise e fazer opção pela linha brasileira e 

latino-americana, por considerarmos adequada ao nosso objeto e nosso contexto de sistema 

brasileiro de televisão e a produção e circulação da produção independente nacional pela 

perspectiva da legislação do Brasil.  

Em essência, a EPC constrói uma análise crítica das transformações inseridas na 

dinâmica de produção, circulação e consumo das indústrias culturais. Esta opção tem o 

objetivo de delimitar o nosso objeto de estudo no campo da Comunicação, das Ciências da 

Comunicação. É uma busca pela referência e, quem sabe, pela contribuição para  construir 

essa disciplina ainda jovem.  

Lopes (2014) faz um balanço da evolução dos objetos de pesquisa do campo da 

Comunicação pela perspectiva da Economia Política da Comunicação. Segundo ele, os 

representantes brasileiros da EPC são herdeiros da referência intelectual das teorias sobre o 

imperialismo, teoria da dependência cultural, pedagogia da libertação etc., cujos primeiros 

passos podem ser atribuídos aos trabalhos de Heriberto Muraro e Héctor Schmucler 

(Argentina), Diego Portales (Chile), Cesar Bolaño (Brasil), Patricia Arriaga, Henrique Sachez 

e Javier Esteinou Madrid (México), dentre outros, passando a desafiar as premissas do 

funcionalismo modernizador, refinando os instrumentos de análise das estruturas de poder e 

dominação, bem como a reflexão sobre o papel das novas tecnologias para a integração 

hemisférica (LOPES, 2014).  

A importância do audiovisual independente passa despercebida da maior parte dos 

telespectadores/internautas/consumidores, que não têm informação sobre o que é ofertado 

para consumo na TV aberta ou por assinatura, ou não tem acesso ao conteúdo por outras vias, 

tais como festivais, cineclubes e mostras de vídeos.  

A construção das Leis e os percursos para a suas regulamentações exigem participação 

social e estratégias dos agentes envolvidos. As contribuições podem vir através de espaços 

que surgiram para aprofundamento dos assuntos ou deliberação, como fóruns e conferências 

setoriais da comunicação ou da cultura, as audiências públicas propostas por Agências 

Reguladoras, ou, ainda, pelo poder judiciário, visto alguns pontos da Lei podem ser 
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questionados e chegar ao Supremo Tribunal Federal, como também foi o caso da Lei da TV 

Paga. 

O poder de abrangência da TV no Brasil é muito grande. Martín-Barbero (1997) 

afirmou que em países cujo passado recente é marcado pelo nebuloso contexto das ditaduras, 

como no caso de diversos da América Latina, incluindo o Brasil, a televisão é vista como 

espaço de controle, esfera de poder e apropriada como parte da identidade local de um povo.  

Em 2013, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou pesquisa 

com dados da TV por assinatura. Dados da  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) mostram que o Brasil tem 63,3 milhões de domicílios com televisão, o que 

corresponde a 97,2% do total, dos quais 31,2% recebiam sinal digital de TV aberta e  29,5% 

tinham contrato com algum serviço de TV por assinatura (IBGE, 2013)10.  

A antena parabólica estava presente em 38,4% dos domicílios com televisão, com 

maior proporção nas áreas rurais (78,3%) e nos domicílios com menor renda (48,8% dos 

domicílios sem rendimento a ¼ do salário mínimo). A TV por assinatura era mais comum nas 

áreas urbanas (33,2%), com maior renda (74,9% dos domicílios com mais de cinco salários 

mínimos). Percebe-se aqui um dado importante para análises do mercado de TV por 

assinatura: 70,5% dos domicílios pesquisados não têm este serviço, formando uma lacuna do 

mercado que pode ser preenchida pelos diferentes formatos de transmissão (IBGE, 2013). 

No total, a PNAD registrou que no Brasil há 103,3 milhões de aparelhos. A 

distribuição por região que contrata os serviços pagos de TV é a seguinte: o Sudeste é a região 

com maior proporção de domicílios, 40,1%, o Centro-Oeste com 26,9%. Os menores acessos 

estão nas regiões Norte (18,9%) e Nordeste (15%). Sobre a renda, a pesquisa diz que 74,9% 

dos domicílios com esse serviço possuem renda superior a cinco salários mínimos. 48,8% dos 

domicílios com até um quarto do salário mínimo de renda per capita recebem o sinal de TV 

por antena parabólica (IBGE, 2013). 

Considerando a formação histórica, econômica, cultural e política do Brasil ao longo 

dos últimos 50 anos, a televisão continua com o lugar conquistado de mídia representante das 

indústrias culturais e como força promotora do sistema capitalista. As mudanças tecnológicas 

e de fluxo de consumo que afetam a produção e distribuição na TV são reorganizados pela 

                                                           
10 A PNAD, em levantamento sobre o acesso à internet, à TV e acerca da posse de telefone móvel celular para 

uso pessoal coletou um conjunto de dados amplos, dando foco à internet em banda larga e à recepção de 

diferentes modalidades de sinais de televisão. O levantamento apresentou dados importantes para a transição do 

sistema analógico para o digital, servindo para projeções do Estado e de empresários, pois com o desligamento 

analógico, entre 2016 e 2018, só o sinal digital continuará a ser transmitido. Segundo a PNAD, 28,5% dos 

domicílios sem recepção de sinal digital de televisão aberta também não possuem TV por assinatura nem antena 

parabólica (IBGE, 2013). 
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indústria (TV ou cinema) com a mesma velocidade com que surgem. O que não acompanha 

esta velocidade são as Leis brasileiras que regem a comunicação, e o segmento televisivo 

especificamente, alvo de grande interesse e palco do exercício de poder de atuação por parte 

dos políticos.  

As construções de marcos regulatórios das comunicações no Brasil ocorreram de 

maneira a engessar um setor que tem como característica ser dinâmico, tendo como exemplo 

claro televisão e o rádio, e depois as mídias que surgiram e precisam de regulamentação. É o 

que Ramos (2000) chama de paradoxo da radiodifusão e dispersão política e fragmentação 

regulamentar.  

A dispersão e fragmentação regulamentar referem-se à separação proposital dos 

órgãos responsáveis pelas políticas de comunicação. Com a separação entre radiodifusão e 

telecomunicações, o executivo federal ficou com cinco órgãos: Ministério das Comunicações 

(Minicom), Anatel, Secom, Ministério da Cultura, Ancine e Ministério da Justiça, que atua na 

normatização de conteúdo, especialmente a classificação indicativa de programas e 

espetáculos.  

Os pesquisadores da TV no Brasil chamam isto de pulverização deliberada e casuística 

de normas, sendo resultado de um histórico de elaborações, alterações e revogações dos 

diplomas legais da área, com o objetivo dificultar a regulamentação que venha a desfavorecer 

aos interesses políticos e econômicos dos grupos hegemônicos.  

Bolaño (2007) diz que este cenário alinhavado por políticos proprietários dos meios de 

comunicação de massa no Brasil explica a lógica local das políticas para o setor ergueu 

barreiras à entrada, sendo uma combinação das barreiras tecno-estética e político-

institucional. Estas barreiras dão sustentáculo à liderança das companhias televisivas, do 

sistema aberto ou por assinatura, “também se relacionando com a ampliação da oferta, a 

inovação tecnológica e a regulamentação” (BRITTOS, 2005, p. 87).   

A despeito da lentidão e falta de sincronia das Leis com a realidade social e com o 

avanço tecnológico, a TV continua importante para um país com as características do Brasil, 

seja no aspecto social, econômico, político e de difusão ou promoção da cultura.  

A contextualização, própria do caráter exploratório da investigação acadêmica, pode 

apresentar o valor sócio-histórico e científico de uma pesquisa. Maldonado (2011) diz que 

para buscar um valor sociopolítico é indispensável situar cada pesquisa nos múltiplos 

contextos (acadêmicos, social, geopolítico, cultural, tecnológico, religioso etc.). Isso pertence 

à construção de um complexo estrutural que dá conta do contexto midiático e do contexto 

comunicativo de um problema/objeto. Ele destaca que “a referência e a prioridade do 
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midiático é proposta porque na realidade sócio-histórica atual os sistemas e culturas midiática 

são centrais e ultrapassam a maioria dos processos de comunicação nas sociedades latino-

americanas e ocidentais” (MALDONADO, 2011, p. 280).  

Entendemos que nosso problema/objeto é do campo dos Estudos da Mídia, como já 

mencionamos, e que transita entre problemáticas sociais que admitem um instrumental 

metodológico de análise já desenvolvido por autores da Economia Política da Comunicação, 

embora não haja uma fórmula pronta.  

Os debates aqui propostos sobre as cotas para veiculação do conteúdo brasileiro e 

independente na TV paga se aproximam de alguns grupos temáticos que são de interesse dos 

Estudos da Mídia no Brasil, sendo: (1) Uma investigação sobre a regulamentação e regulação 

das Leis brasileiras da Comunicação, especificamente da televisão e do audiovisual. (2) A 

configuração atual da TV paga. (3) Práticas dos agentes do audiovisual. Acreditamos que 

também é uma forma de estimular um debate sobre os profissionais envolvidos nestes 

ambientes e que, de forma direta ou indireta, são agentes do audiovisual. 

Partindo do contexto brasileiro de construção das Leis para regulamentação e 

percebendo que estas trazem elementos contraditórios, sendo uma barreira para uma dinâmica 

de mercado e participação mais democrática na programação televisiva, esta pesquisa busca 

compreender as contradições entre os agentes interessados, e participantes do processo, 

especificamente quando as cotas para a exibição de conteúdo nacional ficaram expressas na 

Lei da TV Paga.  

Dessa forma, nosso objetivo principal é analisar os tensionamentos entre os agentes do 

audiovisual sobre cumprimento mínimo das cotas para exibição do conteúdo independente 

brasileiro com a aprovação e regulamentação da Lei da TV Paga.  

Especificando a investigação sobre as causas do problema/objeto, tentamos responder 

às seguintes questões: De que forma as cotas são alçadas pelos empacotadores e distribuidores 

como pontos de questionamento? Como os agentes do audiovisual se organizam para 

participar dos debates e cumprir as cotas estabelecidas por esta Lei? Considerando os 

interesses coletivos de acesso à televisão, em que medida a atuação dos agentes públicos 

modificam a presença do audiovisual independente no Brasil? 

Para isso, adotamos como instrumento de análise as referências bibliográficas e 

documentais e um levantamento da participação dos atores que representam papéis centrais na 

composição do mercado e os posicionamentos apresentados sobre as cotas.  Entendemos que 

a programação exibida em função da Lei é um resultado concreto desses tensionamentos entre 

produtores independentes e programadoras e canais da TV por assinatura no Brasil. A 
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programação é, portanto, apresentada como levantamento de dados, servindo para uma futura 

análise. 

A organização dos dados sobre os agentes do audiovisual leva em conta as seguintes 

variáveis: (1) Referência aos interesses na TV paga, sendo classificados como: interesse 

coletivo e exploração de um bem público em regime privado. (2) Estratégia concorrencial em 

relação às barreiras à entrada. 

Para esta pesquisa, a Lei da TV Paga é o indicativo de um conjunto de práticas 

agenciadoras da produção e exibição de conteúdo audiovisual e exploramos os indicadores da 

atividade relativos ao conteúdo audiovisual independente em TV. Não consideramos, 

portanto, as exibições em outros formatos regulamentados pela Lei.   

Este caminho proposto tenta elucidar a hipótese de que o audiovisual independente, 

quando tratado por cotas mínimas determinadas pela Lei da TV Paga, trouxe para o debate, no 

período da regulamentação, elementos contraditórios em função da presença diversificada de 

interesses para veiculação desse tipo de conteúdo.  

 Com este percurso inicial, diferenciando o assunto ou tema de um objeto teórico, 

acreditamos chegar a uma ruptura epistemológica, conforme apresenta Lopes (2010), 

referindo-se ao seu modelo metodológico desenvolvido.  

A primeira operação é a ruptura epistemológica entre o objeto científico e o 

objeto real ou concreto. Tratando-se do universo social, a ilusão de 

transparência do objeto real deve ser criticada e as relações mais aparentes, 

que são as mais familiares, devem ser afastadas. Essa operação de ruptura 

exige também submeter à crítica metódica as categorias, os problemas e os 

esquemas que a linguagem científica toma da linguagem comum (LOPES, 

2010, p. 121). 

 

Durante o percurso da pesquisa, percebemos vários movimentos que foram 

redirecionados pela perspectiva teórica que passou a ser adotada em busca da condução 

adequada dos procedimentos e técnicas metodológicas que foram, igualmente, redirecionados. 

Efetivamente passamos pela experiência de perceber que o quadro de referência acaba 

delimitando teoricamente o problema de pesquisa e os alvos de toda a investigação.  

Do nível metódico para o nível técnico11, operacionalizamos a pesquisa da seguinte 

forma: revisão bibliográfica; pesquisa e análise de documentos, instrumentos normativos e 

                                                           
11 O nível metódico é o lugar de enunciação das regras de estruturação do objeto científico, impondo certa figura, 

certa ordem entre os seus elementos. É o espaço do “método” propriamente dito na metodologia da pesquisa e 

dá-se por meio das seguintes operações: exposição e causação. O nível técnico é o lugar da construção dos dados 

ou do objeto empírico. Compreende os procedimentos de coleta das informações e das transformações destas em 

dados pertinentes à problemática geral. Essa etapa é composta por operações técnicas, como a observação, a 

seleção e a operacionalização (LOPES, 2010). 
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relatórios de conferência setoriais (Comunicação e Cultura); acompanhamento das 

publicações do mercado de TV por assinatura no Brasil.  

Foi constante o esforço para escolher em que direção elaborar a análise 

problema/objeto. Constatamos que apenas examinar a programação poderia direcionar para 

uma análise com viés na produção de sentido, perdendo-nos do princípio norteador de nossa 

hipótese, que visava atrelar a produção audiovisual às práticas sociais. Verificar de forma 

quantitativa a programação veiculada em determinado período poderia reproduzir os 

relatórios da Ancine divulgados anualmente como um balanço do setor.  

E ainda, ao analisarmos os conteúdos veiculados, teríamos os problemas apontados 

por Hamburger (2014), que explica que a pesquisa sobre televisão é fragmentária, diante de 

tantas articulações possíveis e pela diversidade de conteúdo que o veículo exibe. Ainda, 

podendo voltar-se a uma análise semelhante à fílmica, exclusivamente abordando os 

enunciados da linguagem de TV ou a associação de seus vários formatos aos gêneros do 

cinema, como explica Machado (2005).  

A pesquisa sobre a mídia é um grande caleidoscópio de fragmentos que fornecem 

pistas da sociedade a ser estudada. Tais pistas podem sinalizar efeitos e causas de algum 

problema e melhorar o desenvolvimento de uma área, de um grupo ou da sociedade.  

Percebemos que há contradições entre os discursos dos agentes de mídia quando 

reclamam ou se posicionam a favor ou contra a nova legislação, além de uma tendência a 

postular possíveis prejuízos com as mudanças impostas por esta. Mas também percebemos 

que, em nível global, as estruturas econômicas e de mercado não deixam de ter lucro e 

ampliação do negócio em detrimento da diversidade mínima exigida depois da 

regulamentação da Lei da TV Paga. Apesar de que isso não venha acontecendo no Brasil, 

como também veremos no decorrer da dissertação, com números de crescimento do setor de 

TV por assinatura. 

 Os capítulos desta dissertação estão distribuídos de forma a contemplar a estrutura 

explicativa do assunto, não necessariamente segue uma ordem cronológica de 

acontecimentos, ou das perguntas e objetivos que foram determinados no início da pesquisa. 

Tentamos uma escrita que ao mesmo tempo contextualizasse e explicasse e, nos momentos 

oportunos, destacasse as pistas explicativas que confirmam ou contrariam os 

questionamentos.  

No primeiro capítulo foram reunidos os referenciais teóricos que conduziram esta 

investigação, principalmente os que foram identificados como principais para analisar os 

objetos propostos e as abordagens que se interligam, de forma coerente, com os Estudos da 
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Mídia, tendo como marco central da importância da Economia Política da Comunicação em 

uma perspectiva gramsciana.  

No segundo capítulo fazemos uma breve abordagem com perspectiva histórica dos 

estudos da televisão a cabo para avançar na pesquisa sobre o audiovisual independente e a 

televisão. Essa retomada histórica não chega a ser uma periodização, mas é uma pesquisa da 

pesquisa, ao passo que outros trabalhos já vêm tratando do assunto. O audiovisual 

independente brasileiro e a articulação dos agentes interessados nesta atividade na TV 

brasileira também estão nesta seção.  

A Lei da TV Paga e os avanços do audiovisual independente brasileiro é abordado no 

terceiro capítulo. Neste, apresentamos e explicamos os mecanismos e as etapas de 

implementação da Lei, seus recursos e normas, situando-os no enfoque no que nos toca 

analisar: o audiovisual independente brasileiro exibido através das cotas. Esta ressalva faz-se 

necessária, visto que a legislação mencionada abrange uma atividade bem maior em termos de 

distribuição de conteúdo condicionado por assinatura, que é o Serviço de Acesso 

Condicionado. Em seguida, problematizamos os debates e posicionamento dos agentes do 

audiovisual em relação ao conteúdo obrigatório, as cotas na TV paga.  
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CAPÍTULO 1 

 

UM CAMINHO PARA PESQUISA SOBRE O AUDIOVISUAL INDEPENDENTE 

BRASILEIRO 

 

1.1 A Comunicação e as referências em hegemonia e contra-hegemonia 

 

 A proposta de pesquisar as relações de tensionamento em torno da veiculação do 

audiovisual independente na televisão por assinatura no Brasil necessitou de um esforço para 

encontrar um direcionamento teórico que conduzisse os ajustes metodológicos. Por meio de 

revisão bibliográfica e observação empírica, compreendemos serem apropriadas as diretrizes 

teóricas e metodológicas da Economia Política da Comunicação, principalmente a que se 

desenvolve no Brasil, e nosso contexto econômico, social e cultural, considerando, para tanto, 

as marcas da história e as contradições e mudanças sociais sofridas. Em processos dialéticos 

envolvendo as práticas midiáticas e a Comunicação Social. Portanto, a televisão e a relação 

estabelecida com agentes e produtos do audiovisual independente são aqui pesquisadas 

considerando o método materialista histórico dialético.  

 Neste trabalho, partimos da perspectiva Gramsciana de dialética. Para Gramsci (1999), 

diferente de outros autores, a dialética era um processo histórico pautado no conflito, na luta 

pela alternância de poder, compreendendo que a constituição democrática da sociedade forja 

jogos de consenso e dissenso, dentro dos quais as disputas hegemônicas fortalecem iniciativas 

contra-hegemônicas.  É deste autor também a noção de intelectual orgânico, que compreende 

a relação entre sociedade e política. 

 Moraes (2010) explica que a hegemonia é aquilo que fortalece a arquitetura do 

consenso, da necessidade de se estabelecer acordos sociais que estruturam os interesses de 

alguns grupos sociais sobre os outros.  Ou seja, algo que parte dos processos de disputa por 

controle, visibilidade e participação social possíveis em determinado contexto social, a partir 

da mobilização de agentes específicos. O autor explica o entendimento de Gramsci da 

seguinte forma: 

A constituição de uma hegemonia é um processo historicamente longo, que 

ocupa os diversos espaços da superestrutura ideológico-cultural. As formas 

de hegemonia nem sempre são as mesmas e variam de acordo com a 

natureza das forças que a exercem. Na perspectiva gramsciana, a hegemonia 

pode (e deve) ser preparada por uma classe que lidera a constituição de um 

bloco histórico que articula e dá coesão a diferentes grupos sociais em torno 
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da criação de uma vontade coletiva  - que Gramsci define como "consciência 

operosa da necessidade histórica" (MORAES, 2010, p. 55). 

 

 Para o autor, entretanto, a lógica do consenso pode ser disputada pelas classes 

subalternas, por meio da auto-organização para incidência sócia, em processos contra-

hegemônicos. Desprovidos da capacidade de manter-se pelo exercício do poder e pela política 

de influências, naquilo que Foucault (1979) irá chamar de uma microfísica do poder, ou seja, 

no enraizamento do controle pelas instâncias mantenedoras do status quo, ramificando em 

diversas das instituições que regem normas, cultura e coerções sociais.  

 Moraes (2010) explica que, diferente das instituições que lideram a sociedade por 

estarem em posições de poder, a sociedade política, que dita os rumos das ações individuais 

por meio de regulações e coerções, a sociedade civil organizada irá inspirar ações 

transformadoras por meio da liderança e do consenso coletivo.  

 Este campo onde se dá a luta de classes, movida pela ideologia, o autor chama de 

arena e as ações de sujeitos sociais capazes de intervir, estabelecer elos, laços e conflitos, 

expõem quão conflituosos podem ser os interesses daqueles que legislam pelo controle da 

sociedade. São aparelhos sociais de hegemonia, que buscam difundir concepções de mundo, 

muitas das quais avessas à ordem vigente, expondo que o antes parecia ser consenso.  

 Destas ações organizadas é que os interesses sociais, orientados em torno de um norte 

econômico, passa a ser perpassado por interesses éticos e políticos. Processos de resistência e 

imposição social no mapeamento das forças desses agentes, que buscam afirmar-se 

mobilizando poderes nos sentidos que lhes competem – as instituições de controle pela gestão 

ideológica do poder e pelas contenções impostas pela influência da monetarização das 

relações sociais, e os agentes da sociedade civil, pela inspiração intelectual nas bases e nas 

fronteiras de negociação, fortalecendo saberes e mobilizando a evidência de sua diferença.  

 Um panorama que podemos compreender como arena dessas relações ideológica entre 

hegemonia e subalternidade, tendo como mediação o objeto pesquisado nesta dissertação é a 

Economia Política da Comunicação, cujo propósito é compreender os sujeitos que 

“constroem, regulam e produzem o quadro simbólico das sociedades contemporâneas e as 

lógicas inerentes à sua intervenção” (SOUSA, 2006, p. 383).  

 O objetivo desta tendência de investigação é desvestir as ações que modelam a 

regulação midiática de sua aparente desordem e de um sentido de que algumas das escolhas 

políticas e econômicas para a função dos veículos ocorre sem a ação do poder. A mídia é vista 

como uma instituição que perpassa as demais, tendo um coeficiente simbólico capaz de 

negociar valores e condições da existência em sociedade. 
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 As relações de poder são eixo central destas abordagens, sem, no entanto, deixar de 

reconhecer que onde há poder há resistência, sobretudo na negociação que a sociedade civil 

opera no espaço público. Desta forma, articula a paisagem política e a paisagem econômica 

por intermédio dos princípios democráticos que possibilitam a existência da sociedade civil 

organizada.  

 Diferente da perspectiva do materialismo histórico da escola de Frankfurt, cuja base 

marxista situava a indústria como controladora e produtora de padrões culturais massivos, 

homogeneizando e atomizando as identidades culturais, a EPC, em seu viés gramsciano, 

embora problematize os meios de produção e a resposta que a sociedade dá ao capital, levam 

à compreensão das relações e negociações existentes entre as classes a partir da constituição e 

reconhecimento de sua representatividade política, na busca por consensos sociais.  

 Para entender a essência da Lei 12.485/2011, principalmente os debates e negociações 

em torno dessa ferramenta de política pública, Bolaño e Brittos (2004) afirmam que: 

A conquista e o exercício do poder requerem negociação com os dominados, 

não sendo só imposição, conforme o conceito gramsciano de hegemonia, 

uma variável que se constrói e reconstrói-se, para manter a supremacia de 

dominantes sobre dominados, de forma, contudo, sempre mediada e 

relacional, repleta de negociações capazes de garantir a eficácia de objetivos. 

A noção de hegemonia, conforme proposto por Gramsci, inclui, além do 

partido, outras instituições da sociedade civil que tenham nexo com a 

cultura, de forma que a teoria da hegemonia liga-se “não apenas a uma teoria 

do partido e do Estado, [...] mas engloba a [...] concepção da sociedade civil” 

(BOLAÑO; BRITTOS, 2004, p. 875-876). 

 

 Estes autores da Economia Política da Comunicação, corrente brasileira e latino-

americana, dizem também que uma contribuição particular do conceito gramsciano de 

hegemonia é seu entendimento da ideologia como um processo social total, movendo o foco 

das ideias formais e convicções conscientes para a experiência de vida, suas práticas culturais 

e significados. E isso contribui muito para a nossa pesquisa. 

A classe hegemônica deve tornar-se protagonista também de reivindicações 

de outros extratos sociais, unificando através da ideologia e mantendo 

articulado um grupo de forças heterogêneas, realizando assim a hegemonia 

enquanto descobre mediações e vínculos e faz valer, no campo simbólico, 

suas posições. A questão da hegemonia e dos seus rebatimentos sobre a 

flexível estrutura do Estado capitalista,  permitem que o núcleo de poder se 

situe num dado setor, num dado momento, deslocando-se em seguida, de 

modo a preservar sempre os interesses das frações hegemônicas (BOLAÑO; 

BRITTOS, 2004, p. 876). 

 

 Temos, portanto, dimensões analíticas para empreender esta pesquisa. Considerando 

toda a cadeia produtiva do audiovisual, composta pelo grupo hegemônico e não-hegemônico e 
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onde as práticas podem classificar um reposicionamento nestes grupos por parte do 

audiovisual independente e sua exibição em televisão por assinatura. 

 Assim como Moraes (2010), Frederico (2014) também considera a concepção 

materialista de linguagem gramsciana pela sua capacidade de estabelecer sua interface com a 

mídia na investigação dos acordos em torno da operacionalização dos modernos meios de 

comunicação.  

Gramsci foi dos primeiros a correlacionar comunicação e política. Os meios 

de comunicação de sua época foram vistos por ele como aparelhos privados 

de hegemonia (não aparelhos ideológicos de Estado) atuantes na sociedade 

civil e exercendo influencias na opinião pública, concorrendo, portanto com 

a atividade pedagógica dos partidos políticos. Em Gramsci, a atenção se 

desvia para a sociedade civil, local em que se realiza a luta pela conquista da 

hegemonia (FREDERICO, 2014, p. 331). 

 

 Alguns pesquisadores de Comunicação Social que investigam a mídia televisiva e a 

sua contribuição para os avanços, ou novas interligações, de trabalhos advindos da Economia 

Política da Comunicação mostram como fazem os cruzamentos da perspectiva marxista de 

Gramsci. 

As contribuições de Marx e Gramsci deslocam o centro de análise do Estado 

para a sociedade civil que passa a tê-lo como reflexo de suas relações de 

poder materiais e sociais. A abordagem segue pelo neoliberalismo 

avançando até o momento mais contemporâneo de globalização das relações 

sociais em que a dissolução de barreiras entre países faz questionar a 

autonomia dos Estados-nação, realocando-os em suas funções. Diante da 

proeminência das relações de mercado em escala global, como parte da 

solução neoliberal, e da eminência de uma Sociedade da Informação, cresce 

ainda a importância das redes e dos meios de comunicação, assim como os 

impactos sociais causados por estarem a serviço do mercado internacional. 

Mais uma vez, então, questiona-se o papel do Estado entre sua dupla função 

de garantir níveis estáveis de segurança para investimentos e competição em 

seu território e, ao mesmo tempo, impedir que os impactos negativos dessa 

lógica acumulativa desencadeiem mazelas sociais em seu povo (BARROS, 

2010, p. 22). 

 

 Gramsci foi utilizado por Camargos (2011) para pesquisar justamente o audiovisual 

independente e sua ligação com a televisão, tendo como foco a participação social na 

construção da política setorial desta cadeia produtiva. Neste caso, a autora utilizou o conceito 

de hegemonia proposto gramsciano, tomando-o como uma “guerra de posições” não fixas em 

torno de um sentido de televisão.  

 Nesta pesquisa, destacamos alguns aspectos que trazem contribuições para nosso 

trabalho, quais sejam: a) a preocupação em investigar se os produtores estiveram organizados 

em forma de associações; b) analisar se essas associações tiveram atuação efetiva nos eventos; 
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c) quais eram seus pedidos; d) avaliar se os atores mudaram de posição ao longo do período e  

e) enfim, identificar o desenrolar do processo e o posicionamento dos atores.  

 Contrariamente às tendências mecanicistas, que, desde McLuhan, concedem 

autonomia à comunicação – e, por isso, perdem a capacidade de relacioná-la ao poder 

econômico, à estrutura social, às classes, à cultura e às demais mediações que conformam a 

prática social dos homens -, a tradição marxista contemporânea procurou entender a 

comunicação ligando-a à base material da sociedade. Assim fazendo, reabriu perspectivas 

promissoras para essa área de estudos, segundo Frederico (2014, p. 338) ao descrever a 

Economia Política da Comunicação, como área do estudo Marxista dos meios de 

comunicação.  

 A materialidade dos objetos de estudo e mudanças sociais dar-se com a história. 

Bottomore (2012) explica que o materialismo histórico é uma expressão que designa o corpo 

central de doutrina da concepção materialista da história, núcleo científico e social da teoria 

marxista dinamizador das demais relações sociais. O autor destaca que, na concepção 

materialista histórica: 

As relações de produção, que devem corresponder ao nível produtivo da 

sociedade, ligam as forças produtivas e os seres humanos no processo de 

produção. Essas relações são de dois tipos gerais: de um lado, há as relações 

técnicas necessárias ao funcionamento do processo prático de produção; do 

outro, as relações de controle econômico (cuja forma jurídica é a 

propriedade) que regulam o acesso às forças produtivas e aos produtos. É 

preciso estabelecer a distinção entre as relações de trabalho material e seu 

revestimento socioeconômico, e Marx critica, com propriedade, os que 

confundem os dois. Os diferentes tipos de estrutura econômica são 

diferenciados pelas relações de produção sociais nele dominantes 

(BOTTOMORE, 2012, p. 260). 

  

 Para compreender certos acordos, tomamos por base a noção de participação social 

geradora de mudanças em estruturas “hegemônicas” consolidadas, como o Estado e o 

Mercado e a noção Superestrutura em Marx e Engels e em Gramsci. O termo tem como 

metáfora um edifício – sendo a base  a infra-estrutura, a superestrutura o processo derivado 

dessa base. Foi adotado por Marx e Engels para apresentar a ideia de que a estrutura 

econômica da sociedade (a base ou infra-estrutura) condiciona a existência e as formas do 

Estado e da consciência social (a superestrutura). 

 Em consequência disso, qualquer conjunto particular de relações econômicas 

determina a existência de formas específicas de Estado e de consciência social que são 

adequadas ao seu funcionamento, e qualquer transformação na base econômica de uma 
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sociedade leva a uma transformação da superestrutura, que para Marx são instituições 

jurídicas e políticas da sociedade.  

 Atualizamos outros entendimentos da superestrutura adotando a interpretação de 

Gramsci para investigar o lugar da comunicação na sociedade. A realidade social é complexa 

e as desigualdades sociais têm na comunicação, aliada à interpretação econômica e política, 

uma possibilidade de reflexão que busque mais igualdade e acesso aos bens culturais, 

econômicos e avanços políticos.  

 O audiovisual independente encontrou na Lei 12.485/2011, conhecida como a Lei da 

TV Paga, um mecanismo contra-hegemônico para a constituição de uma arena política na 

disputa ideológica pelo espaço da veiculação, reconfigurando o seu sentido político e 

disputando os termos que definem o contexto da mídia independente. Portanto, uma reforma 

na base (infraestrutura) que afeta a superestrutura vigente, num embate pela consciência 

hegemônica entre os agentes envolvidos nesse processo. 

 É a atual referência legal para a exibição desses conteúdos, é também um marco na 

Leitura histórica do veículo televisão. Tudo isso está inserido em um contexto de expansão do 

capitalismo como sistema econômico no qual a televisão é considerada um elemento 

reafirmador e amplificador do sistema econômico hegemônico. No Brasil, temas como 

televisão, acesso e democratização dos espaços de mídia, a produção local de conteúdos e a 

programação, ou fluxo dos conteúdos disponíveis, precisam da análise crítica e que tenhamos 

trabalhos acadêmicos que questionem as relações estabelecidas, mas que sofrem diversas 

influências e não podem ser consideradas consolidadas, principalmente com o avanço das 

possibilidades de novos caminhos para a comunicação entre pessoas, nações e diferentes 

culturas, proporcionadas pela evolução da tecnologia e novos espaços públicos.  

 Analisar a transição da TV no contexto de uma nova legislação definida a partir de um 

processo crítico de consulta e negociação evidenciam as relações complexas entre centro e 

periferia, sociedade civil e Estado, subalternidade e hegemonia, reconhecidas as devidas 

contradições, sempre insurgentes, na relação entre esses dois níveis móveis nas sociedades 

desiguais do capitalismo tardio. 

É necessário repensar as análises tradicionais da dependência que raciocinam 

a partir dos antagonismos entre o centro e a periferia. Enquanto essas 

contradições são progressivamente apagadas, outras aparecem. Com a 

criação de redes como internet, por exemplo, os antagonismos não mais se 

refletem nas oposições entre países centrais e países periféricos, mas na 

forma socialmente diferenciada de acesso a este sistema pelos diferentes 

grupos sociais (HERSCOVICI; BOLAÑO; MASTRINI, 1999, p. 10). 
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 Nesse viés de desigualdades de polarização relativa e consciência de uma 

superestrutura móvel, qual o lugar do conteúdo independente feito para a televisão? Como as 

transições negociadas entre sociedade civil e Estado são apropriadas pelos agentes no 

contexto de produção? De que modo o poder irá buscar moldar e estruturar essas relações e 

quais as condições opositoras que emergem desses confrontos, desses “jogos” relacionais? 

Isto deve ser pensando tendo em vista o contexto específico da televisão no Brasil. 

 

1.2 A Economia Política da Comunicação no contexto da pesquisa: aspectos críticos e 

metodológicos 

 

 Nosso objeto de pesquisa envolve os agentes de mídia e os conflitos em torno da 

criação de uma Lei que, dentre outras coisas, versa sobre a obrigatoriedade de veiculação do 

audiovisual independente na TV paga no Brasil. Fazemos também a verificação quantitativa 

da programação que foi exibida em 2013, para cumprimento de cota mínima de exibição do 

audiovisual independente brasileiro, nos termos da Lei 12.485/2011, que ficou conhecida 

como a Lei da TV Paga.  

 Utilizamos a Economia Política da Comunicação (EPC) trabalhada no Brasil e seu 

potencial explicativo para dar conta das necessidades analíticas desta investigação. 

Identificamos as diretrizes dessa corrente teórica como adequadas para a abordagem de uma 

série complexa de questões, dentre elas: as estratégias dos diferentes agentes de mídia em 

relação à veiculação do audiovisual independente, as políticas econômicas e de comunicação 

envolvidas em mudanças tecnológicas e a busca por participação social no contexto brasileiro 

e latino-americano, chave que foi proposta em Herscovici; Bolaño e Mastrini (1999), em um 

texto de apresentação sobre as interfaces e diretrizes da Economia Política da Comunicação e 

da Cultura no contexto dos países em desenvolvimento, como apreciamos no tópico anterior. 

 Dentre outros direcionamentos, identificamos que esta corrente de investigação volta-

se para a análise das estratégias dos agentes, as modificações das modalidades de 

financiamento dos produtos e dos serviços e suas implicações em termos sociais e em termos 

de estruturação do espaço, tendo em vista a democratização dos espaços de mídia e o acesso 

por parte de grupos fora das estruturas hegemônicas.   

 Segundo os autores, a Cultura, a Informação e a Comunicação Social representam 

bens que pertencem, em princípio, à totalidade da coletividade e por isso são enfoques 

trabalhados na Economia Política da Comunicação e da Cultura.  



31 

 

 A Lei da TV Paga de setembro de 2011 surge para modificar as modalidades de 

apropriação do que passou a ser chamado Serviço de Acesso Condicionado.  Nem todas as 

modificações podem ser analisadas nesta pesquisa, mas alguns aspectos foram recortados e 

aqui busca direcionamento de análise. Com isso destacamos: 1) Os debates e tensões sobre a 

criação da Lei da TV Paga; 2) a mudança no espaço destinado ao audiovisual independente 

brasileiro, que passou a ter critério mínimo de cota para exibição de conteúdo.  

 Partimos para a coleta de dados e percebemos a necessidade de ampliação corpus, ou 

do objeto de análise, visto que nos interessou não somente a Lei da TV Paga, mas também os 

debates em torno dela. Deste modo, definimos uma abordagem metodológica quanti-

qualitativa, com pesquisa exploratória, a partir das técnicas de pesquisa bibliográfica e 

documental nas bases de dados da legislação brasileira e relatórios das instituições do Estado 

e da sociedade civil articuladoras do processo, para a posterior análise de conteúdo, tendo 

como critérios de construção a interpretação dos dados à luz da teoria e estabelecimento de 

critérios para a investigação dos agentes envolvidos no contexto dessas negociações.  

 Trata-se de uma pesquisa analítico-descritiva, sendo os fenômenos observados, 

registrados, analisados e correlacionados. Diante do universo de agentes econômicos que 

atuam no mercado em estudo, utilizamos como documentos para a observação empírica 

também a programação da TV paga referente ao cumprimento de cotas nos termos da Lei 

12.485/2011 e os debates em torno destas cotas estabelecidas ao longo do ano de 2013, em 

observação à minuta de monitoramento elaborada pela Ancine. Desta forma, possuímos 

aspectos legais, civis, mercadológicos e também extraímos elementos estéticos elementares 

para uma observação dos impactos no processo de implementação dos acordos advindos da 

arena pública de negociação. 

 Lopes (2014) aponta que a nova agenda de investigação da Economia Política da 

Comunicação tem dois elementos centrais: a convergência tecnológica oriunda do 

desenvolvimento das novas tecnologias de informação e de comunicação e a centralidade da 

informação e da cultu¬ra nos processos de acumulação do capital. Não há por essa 

perspectiva, ao contrário do que pensam alguns, restrição às dimensões meramente 

econômicas.   

 Para atualizar a busca por superação de avanço teórico-metodológico que entenda a 

união entre a produção de conteúdos e meios de difusão, distribuição e consumo que 

considere a ligação tecnológica, econômica e política Lopes (2014) diz sobre a EPC:  

No tocante às indústrias midiáticas e culturais, ain¬da que os estudos 

anteriores, ligados às especificidades das indústrias massivas, às suas formas 
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de produção e distribuição de conteúdos midiáticos, seus modelos de 

organização e funcionamento, à mercado audiência etc. continuem valendo, 

a chamada convergência tecnológi¬ca e o desenvolvimento das novas 

plataformas digitais – colaborativas ou não – requerem um avanço teórico¬-

metodológico que supere, por exemplo, as análises que pressupõem a 

separação entre conteúdos e meios de difusão e transmissão da informação 

ou que ressalte o quanto as decisões aí tomadas – por exemplo, a escolha dos 

padrões técnicos de determinado sistema de televi¬são digital – não são 

meramente tecnológicas ou econô¬micas, mas, sobretudo, políticas, uma vez 

que incidem diretamente nas partições do poder e nos limites entre o público 

e o privado que, cada vez mais, passam a ser estabelecidos a partir das 

modalidades de acesso a tais serviços (LOPES, 2014. p. 582). 

 

 Nosso trabalho passa, então, a ser balizado pela busca de ligações que sejam possíveis 

de identificar nos conflitos e debates que ocorreram, e ainda ocorrem, em torno da Lei 

12.485/2011 entre os agentes identificados desde os primeiros debates para construção desta, 

que passou a ser considerada um marco na história da televisão segmentada, e da atuação do 

audiovisual independente no Brasil.  

 Diante disto, elegemos prioridades para a investigação em nível de mestrado, 

abordando os seguintes direcionamentos: 1) Estratégias dos agentes de TV e audiovisual 

sobre a ampliação do espaço de veiculação para o audiovisual independente; 2) 

Posicionamento dos agentes sobre o financiamento da produção e distribuição de conteúdos 

audiovisuais independentes.  

 A Economia Política dos Media, como também é designada Economia Política da 

Comunicação, é hoje uma disciplina científica solidariamente estabelecida nos Estados 

Unidos, na Europa, na América Latina e na Oceania (SOUSA, 2011).  

 Devido às especificidades geográficas, políticas e econômicas, as correntes de 

pesquisa tomaram direcionamentos diferentes. A pesquisadora de Portugal explica que esta 

disciplina estuda, fundamentalmente, as relações de poder inerentes à produção, à distribuição 

e ao consumo dos produtos culturais e dos outros recursos comunicacionais num contexto 

social mais alargado.  

 Entre os pesquisadores que descrevem a EPC há um consenso sobre a particularidade 

das questões que se prendem com a distribuição do poder na sociedade e com as 

consequências daí resultantes para a constituição do espaço público e para a qualidade dos 

sistemas democráticos. Por mais tênues que sejam as fronteiras entre esta disciplina e a 

Economia dos Media, as Políticas da Comunicação, a Ciência Política e os Estudos Culturais, 

ela transformou-se, no último meio século, num edifício teórico autônomo e com grande 

potencial explicativo (SOUSA, 2011). 
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 Por estarmos pesquisando assuntos midiáticos do Brasil, nosso contexto político e 

geográfico não podem ser desconsiderados para a busca da forma adequada para pesquisa. A 

América Latina passou a ter direcionamento próprio e a busca por uma metodologia mais 

adequada para os objetos de pesquisa que envolvem a mídia e as implicações sociais advindos 

da produção, distribuição, circulação e consumo no sistema capitalista.  

 Sobre isso, Rebouças (2006) diz que com um tempo de amadurecimento a Economia 

Política da Comunicação desta região, como em outras partes do mundo, não conseguimos 

seguir uma metodologia tão clara. Os pesquisadores sabem fazê-la, mas não sabem 

necessariamente como a fazem. Seria equivocado dizer que há uma metodologia latino-

americana; talvez uma perspectiva latino-americana. 

 Coube a Bolaño (1988), em seu livro Mercado Brasileiro de Televisão, inaugurar a 

vertente brasileira. Esta obra preencheu importante lacuna nos estudos econômicos da 

televisão brasileira, abordando o mercado televisual a partir de suas formas de concorrência, 

periodização e trajetórias tecnológicas. Bolaño (2000) aliou estas questões ao conceito de 

barreiras à entrada e de padrão tecno-estético.  

 Trata-se de uma importante contribuição para a compreensão do papel desempenhado 

pelas grandes redes corporativas na lógica de concentração do setor da radiodifusão, trazendo, 

com isso, importante munição à luta social pela democratização da comunicação (LOPES, 

2014). 

 

1.3 A Economia Política da Comunicação e o contexto nacional: a televisão e os campos 

de disputas 

 

 Dentre as observações levantadas por Bolaño (2000), um aspecto que gera conflito de 

interesses, e também foi motivo da urgência para reorganizar o Serviço de Acesso 

Condicionado, é a tecnologia. Na maior parte dos países, principalmente dentro de um 

contexto de globalização e economia de mercado, a tecnologia está (ou deveria estar) 

disponível para ampliar a democratização e promover espaços diversificados nas mídias 

reguladas pelo Estado.  

 A mesma tecnologia que abriu espaço para Multiplicidade de Oferta gerou novos 

negócios (produção e consumo) para novos agentes econômicos, o que pode aumentar o poder 

dos grandes grupos e agentes de mídia dentro da estrutura de mercado de televisão, 

historicamente construída e utilizada para dar manutenção ao capitalismo.  
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 A Multiplicidade da Oferta é uma explicação elaborada por Brittos (2000) como um 

fenômeno de ampliação resultado direto da entrada de capitais transnacionais na televisão 

brasileira na década de 1990. Isso promoveu a uniformização da programação, e a “sua 

ocorrência tem em vista a presença de um maior número de canais no mercado brasileiro de 

televisão, alguns de sinal aberto e a maioria paga, inscrevendo-se como um dado da 

aceleração da globalização” (BRITTOS, 2000, p. 117).  

 Referimo-nos à tecnologia que, não só facilitou a elaboração de conteúdos e baixou os 

custos de produção, mas, neste caso, para o quanto a sua evolução atingiu as práticas 

midiáticas de difusão e compartilhamento de conteúdo audiovisual. O surgimento de novos 

suportes de distribuição foi um dos motivos para a criação de uma Lei específica que 

atendesse, além da televisão por assinatura, todos os agentes de mídia envolvidos na produção 

e distribuição dos diversos formatos para assinantes.   

 Bolaño (2000) diz que a televisão, como os demais meios de comunicação de massa, 

transforma a comunicação, amplo espectro de trocas entre setores e sujeitos, em uma 

comunicação especificamente capitalista. São “instrumentos a mais de poder nas mãos do 

Estado e do capital” (BOLAÑO, 2000, p. 102).  No mesmo viés, Capparelli (1982) fala da 

relação capitalismo e televisão.  

Se o rádio dos anos 20 no Brasil foi marcado pelos primeiros 

estremecimentos da nova ordem econômica mundial, a televisão surge, em 

1950, nas primeiras ondas concêntricas difundidas pelo núcleo hegemônico e 

vai se consolidar nos anos 60, com a internacionalização do mercado interno 

brasileiro. Nessa nova realidade, a televisão muito representou, primeiro 

como instância econômica para aplicação de capitais, depois como difusor 

de ideias, comportamentos e valores da nova ordem e, finalmente, como um 

impulsor do sistema produtivo, levando novos produtos a camadas de 

população que antes deles não tinham conhecimento (CAPPARELLI, 1982, 

p. 18-19). 

 

 O foco dos debates em torno da Economia Política da Comunicação no Brasil, 

portanto, ressaltam a observação dos comportamentos do mercado de comunicação em 

sincronia com o capitalismo e, desta forma, a comunicação tem uma influência específica na 

sociedade ao ser uma das plataformas de disseminação e legitimação do sistema. Nesta 

perspectiva, observamos mais de duas décadas de textos investigando a televisão, as políticas 

de comunicação, a indústria cultural e os comportamentos do capitalismo. 
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1.3.1 Oligopólios e barreiras à entrada 

 

 Dentre as principais conclusões, constam que os processos de oligopolização em torno 

de mercado audiovisual de acesso condicionado no Brasil também destacam os bens culturais 

como forma de moeda e há uma disputa em torno da produção e veiculação destes produtos, 

no caso, em vídeo ou mesmo em linguagem de cinematográfica. Brittos (2004) destaca duas 

barreiras específicas próprias deste mercado: a estético-produtiva e a político-institucional. O 

autor faz esta análise por meio das Estruturas de Mercado também é feita com as 

contribuições de Mario Luiz Possas, Luiz Guilherme Schymura, dentre outros. 

 Brittos (2004) usa o conceito de barreira à entrada, relacionado ao mercado de 

televisão no Brasil, como uma dinâmica própria do capitalismo, indissociável dos conceitos 

de concorrência e oligopólio. Então, "em torno das barreiras desenvolvem-se não só as 

estratégias das empresas líderes, que atuam no sentido de mantê-las, mas de outros agentes, 

efetivos ou potenciais, que querem derrubá-las e, de preferência, erguer outras em seu lugar 

(BRITTOS, 2004, p. 20).  

 Tal noção é fundamental para a compreensão das trocas simbólicas entre as fronteiras 

de negociação dos agentes em cenários democráticos de disputa nos contextos latino-

americanos, em especial no caso do Brasil, marcado pelo cenário dos oligopólios, com a 

influência dos círculos políticos nas concessões e concentração da indústria criativa de 

comunicação nas mãos de poucas famílias. A ideia de oligopólio identificada por Possas irá 

ressaltar o papel preponderante das barreiras à entrada, identificando que este esquema trata 

de:  

Classe de estruturas de mercado marcada pela existência de importantes 

barreiras à entrada, noção que desempenha um papel central, pois condensa 

as determinações estruturais sobre as quais devem inscrever-se as estratégias 

corporativas, pelo menos das empresas maiores. Assim, conceitua-se 

barreiras à entrada como um conjunto de injunções dominadas pelas 

empresas líderes, que servem como impedimentos para o acesso de novas 

corporações num mercado ou para que, ingressando, as demais companhias 

que compõem o setor não alcancem a liderança (POSSAS, 1990, apud 

BRITTOS, 2004, p. 20). 

 

 Desta forma, as barreiras à entrada são impedimentos para o alcance dos primeiros 

postos e foco inibidor à participação de novos agentes. Para unir este conceito de barreiras à 

entrada ao mercado televisivo, Brittos (2004) faz associações, explicando como as interpreta, 

o que podemos resumir no quadro abaixo. 
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Quadro 1 - Barreiras à entrada 

Possíveis causas das barreiras à entrada e a relação com o mercado de televisão 

TIPO DE BARREIRA ASSOCIAÇÃO AO MERCADO DE TV 

Barreiras absolutas  Outorga, concessão ou permissão. Não havendo abertura de novas 

licitações pelo Estado. 

Custos irrecuperáveis Equipamentos de transmissão de TV; desenvolvimento da marca 

(sendo reduzidos por outras firmas do grupo). 

Custos de troca Em termos televisivos, tal tópico só está posto na negociação junto 

às operadoras de TV por assinatura. Nestes casos, o custo de troca 

é oneroso para o assinante, pois normalmente há o pagamento 

irrecuperável de uma taxa de adesão à operadora, em queda desde o 

início do funcionamento do mercado. 

Reputação (ou falta dela) Fixação da marca com a conexão publicitária entre outros produtos 

e empresas.  

Restrições à importação Taxação de conteúdos estrangeiros; No caso brasileiro é o recurso 

usado por não haver restrição à importação e a captação direta por 

parabólica ou TV paga. No entanto, na TV aberta, o consumidor 

tende a ser conquistado e fidelizado com conteúdos nacionais. 

Custo de capital Custo elevado devido aos juros brasileiros. E a busca de uma 

política industrial, com financiamento a juro reduzido. 

Preços predatórios Inviabiliza a concorrência com o exercício de preços, de adesão à 

mensalidade. 

Capacidade excedente Grandes quantidades de insumos irrecuperáveis. Na televisão, 

torna-se difícil a manifestação desta barreira, porque seus custos 

são fixos. Mas sempre é viável o aumento da quantidade de horas 

de produção ou transmissão, como forma de fidelizar ainda mais o 

receptor. Na TV paga tem havido um crescimento da oferta de 

conteúdos, sem uma elevação de preço correspondente.  

Contração de Mercado No Brasil a concentração de renda é uma barreira à entrada, mesmo 

assim têm surgido novos canais abertos e fechados, assim como 

operações de TV paga. 

Fonte: Brittos (2004) 

 

 Outro autor que conduz as associações feitas por Brittos (2004) é Bolaño (1995), com 

a formulação de um padrão tecno-estético usado por empresas ou produtores culturais. “É 

uma configuração de técnicas, de formas estéticas, de estratégias, de determinações 

estruturais, que definem as normas de produção historicamente determinadas” (BOLAÑO, 

1995, p. 32). Este padrão é identificado como poder simbólico explicando a fidelização, 

transformada em audiência. 

 Com a recuperação destes conceitos de padrões e barreiras à entrada de novos agentes 

em uma economia de mercado, Brittos (2004) faz outras elaborações para caracterizar o 
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mercado televisivo, sendo as barreiras estético-produtivas e a políticos-institucional. A 

preferência do consumidor passa a ser conquistada com técnicas de marketing, publicidade, 

criação de vinhetas. “A barreira à entrada estético-produtiva envolve os fatores que 

diferenciam o produto, como específicos padrões e modelos estéticos e de produção, cuja 

obtenção demanda esforços tecnológicos, de inovação estética, de recursos humanos e 

financeiros” (BRITTOS, 2004, p. 27).  

 Para que a regulamentação transforme-se em barreira político-institucional é 

necessário que se traduza em posição que garanta ao agente econômico lugar privilegiado na 

disputa, dificultando a outros atores de ingressarem ou crescerem no mercado (BRITTOS, 

2004, p. 33). Em alguns momentos esta barreira é usada pelas empresas para elevação ou 

manutenção de uma posição, e pode se configurar pela ausência de intervenções do Estado. 

Mas uma barreira pode ser justamente erguida por meio de políticas públicas para 

desestabilizar o oligopólio.  

 No caso da organização da sociedade brasileira, os espaços democráticos de decisão 

nos quais há uma representação da sociedade civil organizada, como já vimos anteriormente, 

podem ser compreendidos como um campo onde as barreiras à entrada se estabelecem na 

articulação de posições dos agentes da sociedade civil, Estado e representantes dos meios de 

produção envolvidos nos acordos.  

 Nos debates para a viabilização de uma legislação inclusiva em torno dos conteúdos 

divulgados por um setor que até então se eximiam das regulações, resguardando-se sob as 

fronteiras do mercado, as TVs por assinatura, instaurou-se uma barreira político-institucional 

que proporcionou uma mudança inesperada pelo setor empresarial.  

 No caso das empresas que formam o Serviço de Acesso Condicionado (SAC), o que 

faz romper uma barreira depende de fatores externos já elencados por Brittos (2004) e Bolaño 

(2000), como o mercado (empresas concorrentes), a regulamentação, crescimento econômico 

e mudanças tecnológicas, que inclusive constituem por si outras barreiras.  

 De acordo com Bolaño (2000), na década de 80 a expectativa era de que o mercado de 

TV paga só se consolidaria com a dependência de fatores tecnológicos, institucionais e de 

escala. O que aconteceu após 30 anos foi a ascensão de novos grupos empresariais, inclusive 

com capitais de empresas da TV aberta, como a Rede Globo, influenciados precisamente pela 

mudança no poder aquisitivo do consumidor médio.  

 Em seus estudos o autor procura vislumbrar os investimentos em aparatos 

tecnológicos como estruturadores do capital simbólico, estabelecendo um controle da ordem 

do tecno-estético. Os meios de comunicação, a partir de seus modos próprios de se 
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oferecerem ao consumo, passam a delinear novos códigos e estruturas para o contexto da 

Indústria Cultural e da economia criativa.  

 Deste modo, novas expansões geram também novos modelos de cerceamento, sempre 

restringindo as informações que o autor chama de “substantivas”. Os modelos técnicos e os 

arranjos financeiros estariam articulados numa economia que é política e também cultural. 

"Não se trata, portanto, de vantagens técnicas de produção como as existentes em outras 

indústrias, mas antes vantagens econômicas, financeiras, de pessoal especializado e 

administrativas, que definem o jogo de concorrência pela melhor técnica. O aspecto 

financeiro é naturalmente central" (CRUZ, 1996, p. 125, apud BOLAÑO, 2000). 

 Bolaño (2000) compreende as fases de consolidação da TV Brasileira como divididas 

em três etapas: mercado concorrencial (1950-1965) e fase de transição (1965-1969); mercado 

oligopólico, na década de 70; e a fase da concorrência oligopólica, nos anos 80. Ou seja, após 

um período inicial de consolidação das grandes marcas, as TVs passaram a operar num 

sistema de alto corporativismo, definindo fronteiras de cooperação que terminam por 

dificultar, senão extinguir completamente, as possibilidades de investimento em conteúdo 

diverso, independente ou marcado pela visibilidade de alteridades estéticas ou políticas. 

 O autor também destaca que o nosso modelo das políticas de comunicação está 

fortemente vinculado ao cenário estabelecido no período da ditadura militar. As concessões 

obtidas naquela ocasião não sofreram grandes mudanças, mantendo um status de presença e 

controle dos meios, além de estimulando a expansão de marcas do oligopólio pelo território 

nacional, na sistemática das repetidoras.  

 A ditadura militar também deixou como herança um projeto político e cultural de 

vinculado a uma perspectiva de comunicação respaldada no modelo Indústria Cultural. 

Bolaño (2000) problematiza que políticas públicas devem preocupar-se com a  autonomia 

cultural, para além do foco no referencial econômico. A independência estética está implicada 

numa independência financeira. Este pensamento também advém de recentes estudos 

desenvolvidos pelo autor sobre as ideias de Celso Furtado, que reforça uma construção da 

nacionalidade movida pela cultura.  

 As únicas mudanças que ocorreram desde então, foram consequência da pressão dos 

agentes econômicos e de mídia e das novas possibilidades do avanço tecnológico na formação 

de novos produtos e consumidores. A partir dessa compreensão, vamos passar a analisar de 

que forma podemos compreender a presença de conteúdos independentes – como defini-los, 

ao modo de uma possível categorização – no interior desse cenário e de que forma os agentes 
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detentores da organização de conteúdo nas TVs lidam com a demanda imposta pela nova 

legislação. 
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CAPÍTULO 2 

 

O AUDIOVISUAL INDEPENDENTE E A TELEVISÃO NO BRASIL 

 

2.1 A TV paga no contexto da regulação 

 

 Segundo Brittos (2001), a implementação do sistema de TV a cabo no país é marcado 

por um longo período de omissão dos serviços com a legislação brasileira, estes funcionavam 

de forma pulverizada. A regulamentação inaugural data de 1998, com a Lei 95.744. 

 Na ocasião, não houve um processo decisório partilhado entre atores sociais, a Lei 

apenas abria a portaria que instituía o serviço de recepção por cabos, um ano depois a 

legislação foi ampliada pelo ministro das comunicações, com a finalidade de contemplar a 

adesão comercial (BRITTOS, 2001).  

 Os primeiros serviços de operadora atendiam a uma porção mínima do mercado, quase 

em caráter experimental, era um serviço identificado como DisTV, bem distinto da variedade 

e regularidade que observamos hoje em dia.  Justamente pela pouca dimensão política do 

formato, a liminar que regulamentava o serviço foi suspensa, cedendo às pressões do Fórum 

Nacional pela Democratização das Comunicações (FNDC), constituído por profissionais de 

rádio e TV, quer fossem jornalistas, artistas ou técnicos.  

 Este segmento considerava a regulamentação instituída sem a participação da 

sociedade um problema, haja vista que excluía a possibilidade de, por exemplo, os órgãos 

públicos, constituírem serviço, bem como dificultava a abertura de novas licitações. Além 

disso, o grupo buscava uma regulamentação eficaz e abrangente tal qual a Lei de 

radiodifusão, regida por princípios constitucionais e baseada em códigos internacionais de 

acesso à informação, como a Declaração dos Direitos Humanos. 

 Brittos (2001) identifica esse período, entre os anos 1993 e 1994 como o momento de 

consolidação do oligopólio do segmento da TV paga, com o despertar das grandes empresas 

para esse mercado ascendente e a constituição de parcerias para exploração dele. 

Conglomerados como Globo e Abril rapidamente equiparam-se para disputar espaço nesse 

sentido. Embora tenha ocorrido sempre em disputa com as Leis do mercado, por ter sido 

realizado num período posterior à abertura política pós-ditadura, o processo derivou numa 

experiência transparente de discussão democrática, com a participação da sociedade civil, na 

votação e debate da chamada Lei do Cabo, ditada pelo Regulamento 2.206 de 14/04/97 e 

Norma 13/96 - portaria 256 de 18/04/97. 
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 Embora a legislação não tenha alterado de modo definitivo o potencial de consumo, é 

exemplar para o campo da comunicação, por possibilitar análises que evidenciam o alcance 

que o debate centrado em termos como democratização e desprivatização, além de uma 

preocupação com o controle social da mídia, podem gerar numa democracia recente como a 

nossa. Algo que não observamos de forma tão contumaz com outros processos de concessão e 

exercício público da comunicação.  

 Há, no país, a necessidade de equacionar a questão da concessão, bem como das 

legislações, visando à desconcentração e o desenvolvimento do potencial criativo do 

brasileiro. Isto pode ser viabilizado com uma legislação que incentive a produção externa (a 

emissora contrata produtora e financia o projeto), associada (realização conjunta entre 

realizadores nacionais e a TV) e alheia (produto adquirido pela compra de seus direitos), o 

que pode ocorrer de forma descentralizada. No entanto 

 Só não é o caso de alterar a Constituição Federal porque o pouco que ela traz de 

avanço tem sido regulamentado com dificuldade (como o Conselho de Comunicação Social, 

só instalado em 2003) ou até agora não foi aplicado (a exemplo do dispositivo que estabelece 

percentuais mínimos de regionalização da programação cultural, artística e jornalística e da 

produção independente) (BOLAÑO; BRITTOS, 2004, p. 891). 

 Em 1995, quando começaram a operar oficialmente as televisões a cabo, as previsões 

do mercado eram de que em 2000 o país teria dez milhões de assinantes de televisão. 

Entretanto, a televisão por assinatura não ultrapassou 3,5 milhões de assinantes em 2013, 

segundo dados da Anatel. As expectativas em relação às mudanças imanentes nas formas de 

comunicação de massa têm redundado em algumas decepções e em maiores incertezas 

(CAPPARELLI; SANTOS, 2005). 

 O cenário do mercado de TV por assinatura no Brasil evidencia alguns pontos críticos 

para nossa reflexão: a baixa cobertura dos serviços no território nacional, segundo a Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel), apenas 467 municípios em todo país tem acesso à 

TV paga (8,4% do total),cerca de28,5 milhões de domicílios (53,7%do total) e 90,1milhões de 

pessoas (51,9% do total); qualidade do serviço que ainda se mostra deficiente apesar de 

apresentar melhora nos últimos meses, segundo dados da Anatel, o serviço de TV por 

assinatura registrou uma média de 5.188 reclamações por mês no primeiro trimestre de 2009; 

e ainda elevados preços dos “pacotes” cobrados ao consumidor pelas empresas que prestam o 

serviço, dificultando o acesso das camadas mais baixas da população à TV paga. A rigidez 

das transformações passam ainda pela constituição empresarial das TVs, resguardadas na 

força dos oligopólios, capazes de tentar reverter o sentido da própria norma que as rege. 
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 O mercado brasileiro em 2013, à exemplo do internacional, sobrevive com o dilema da 

permissividade que os usuários conectados na rede mundial de computadores, Internet, 

conseguem instituir ao fundarem uma nova cultura política de distribuição e consumo, muitas 

vezes implicando na burla e negligência sistemática da legislação e respeito aos acordos que 

envolvem direitos autorais das obras. Há um amplo consumo clandestino de vídeos e filmes, 

de forma irregular.  

 Entretanto, aparte disso, também se amplia a perspectiva de consumo de conteúdo 

veiculado no formato de acesso via streaming12, os vídeos sob demanda armazenados em TVs 

acessíveis via portabilidade – por meio de um aparelho, que pode inclusive ser um celular, 

conectado à internet – caso exemplar da Netflix, que então passa a acomodar-se num mercado 

que dita suas próprias regras e cresce ao largo do ramo da TV paga convencional. Sem 

mencionar a possibilidade de armazenamento oferecido pelos canais de hospedagem de 

vídeos on demand13 gratuitos, como é o caso do Youtube, este sim, uma fresta para a 

produção independente e alternativa, ainda que não hajam indicadores decisivos de uma maior 

veiculação deste tipo específico de conteúdo, em proporção comparativa ao espaço fornecido 

pela TV. 

 A TV por assinatura, enquanto formato industrial acomodado aos interesses das 

distribuidoras internacionais, detentoras de capital simbólico criativo, sofreu com a 

concorrência das teles que traziam novas possibilidades de distribuição de conteúdo. O 

mercado em potencial, neste caso foi estendido tanto pelas novas plataformas, como pelo 

poder de compra dos consumidores. Se houver mudanças nas regras ou de investimentos 

naturais dos anunciantes migrando para a TV por assinatura mais investimento em anúncios, a 

TV aberta como um todo perde mais.  

 A cadeia que se desenvolveu em torno das produções cinematográficas e televisivas 

foi também determinando as linguagens específicas desses meios de comunicação, que 

necessariamente se alimentam um do outro para manter o círculo industrial e comercial. 

Formar a grade de programação da televisão é construir um mosaico de diversos gêneros e 

formatos de programas, onde cada emissora ou canal tem uma forma de produção ou compra 

de conteúdo, e alguns destes são independentes, ou seja, feitos sem implicação dos recursos 

de quem os veicula. No Brasil, de forma geral, as emissoras de sinal aberto exibem os 

                                                           
12 Forma de distribuição de dados, geralmente em conteúdo multimídia (vídeos, áudios, em geral) por meio do 

armazenamento em links acessíveis via Internet. A TV por streaming pode ser transmitida em tempo real ou pelo 

armazenamento de arquivos em plataformas específicas (ABERT, 2013). 
13 A tradução literal seria “sob demanda”, conteúdo que pode ser acessado fora de uma grade estipulada, à guisa 

dos interesses dos usuários (ABERT, 2013). 
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conteúdos produzidos pelas próprias empresas, na maior parte do tempo, embora também 

recorram a compra de material proveniente de distribuidoras internacionais. 

 

2.2 A demanda de conteúdo pós Lei 12.485/2011 

 

 De acordo com a Ancine (2013)14, em média, o tempo de programação de obras 

brasileiras nos canais monitorados é 76,6% do tempo total de efetiva programação. No 

período que antecedeu a vigência da Lei da TV Paga, a Ancine realizou monitoramento no 

intuito de observar de que forma os canais da TV fechada iriam incorporar as recomendações 

da legislação em seu período de transição.  

 No Plano de Metas apresentando pela Ancine em 2013, a agência admite que não há 

continuidade na coleta de dados tanto relativos ao cinema, como especialmente à televisão e 

que pretende melhorar este acompanhamento também com a integração com os agentes 

econômicos privados. 

 Na TV por assinatura, diferentemente, a maioria dos programas são provenientes de 

emissoras internacionais. O que foi observado é que a implementação da Lei teve um impacto 

decisivo na grande, que passou a incorporar produções nacionais em seu horário nobre, 

sobretudo nos canais cuja veiculação era destinada a obras de ficção, base da grade deste tipo 

de produto.  

 Por isso, a ampliação do número de exibições de produções locais foi muito mais 

expressiva em canais destinados a replicar conteúdo de distribuidoras estrangeiras que 

naqueles canais qualificados como repetidores da programação nacional, tais como os canais 

da Globo Sat, GNT, Multishow e Globo News. A exibição no ano de 2013 aumentou em 

média 98% nos demais canais, embora ainda figurando como uma faixa pouco expressiva da 

programação (Tabela 1). 

 Algo que também pode ser observado, é que, de acordo com os gêneros e formatos 

indicados pelo monitoramento (cuja finalidade é muito mais descritiva que de ordem estético-

narrativa), a grade foi subdivida nos seguintes formatos: ficção, obra de variedade ancorada 

por apresentador, documentário, animação, videomusical, registro/transmissão de evento não 

esportivo, reality show, pornográfico, televenda/informecial, programa jornalístico, 

registro/transmissão de Evento Esportivo. 

                                                           
14 O Informe de Acompanhamento de Mercado de TV Aberta é uma publicação da Superintendência de Análise 

de Mercado, com periodicidade anual. Este acompanhamento considera como produções brasileiras os 

programas produzidos localmente, independente de o formato ter origem brasileira ou estrangeira. 
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Tabela 1: Ampliação da veiculação de obras nacionais 

 

Fonte: Ancine (2013) 

 

 No monitoramento da Ancine, a questão da classificação dos formatos foi bastante 

influenciada pelas categorias e gêneros adotados para a classificação da programação das 

emissoras de TV Aberta, adaptadas do livro Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira, de 

Souza (2004), que dividia o conteúdo da grade em cinco categorias: entretenimento, 

informação, educação, publicidade e outros.  

 O monitoramento apenas estendeu essa classificação em formatos. As definições 

referentes a nova regulamentação da TV paga serve à compreensão da divisão dos eixos desse 

mercado, em análises generalistas que consideram o que existe, já, de fato, sem problematizar 

as demandas e lacunas da programação, havendo uma clara tendência a se delimitar em 

função de uma compreensão da televisão enquanto entretenimento, não necessariamente 

objeto de formação ou visibilidade.  

 Neste cenário, observamos que a ficção concentradora de 82,4% da grade, seguida à 

distância da obra de variedade ancorada por apresentador, com 5,6% e do documentário com 

3,9%, os demais não sendo responsáveis por índices superiores a 2,2%. 

 A partir disto, percebemos também uma tendência na própria reformulação da grade 

para a absorção dos conteúdos cotados: a grande parte da produção nacional que tende a ser 

integrada pelas empacotadoras e distribuidoras consiste em obras de longa metragem de 

ficção.  
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 Por um lado, é evidente uma maior visibilidade do cinema nacional ficcional, 

sobretudo no horário. Por outro, o monitoramento revela, ainda que sem uma interpretação 

acurada, que a lógica e a logística de mercado tende a estabelecer um viés hegemônico pouco 

permissivo à veiculação de uma diversidade de conteúdos no que diz respeito às fontes. A 

maioria dos longas metragens comercializados e exibidos é oriunda de grandes distribuidoras, 

tais como a Globo Filmes, e até mesmo o tempo em que cada obra irá perdurar e ser reprisada 

está vinculado a uma lógica massiva de aceitação já pré-concebida, em função da 

performance que o filme teve quando de sua exibição nas salas de  cinema.   

 Observamos, por exemplo, que para os longas ficcionais  Se Eu Fosse Você 2 (2009)  

e E Aí... Comeu? (2012), que obtiveram um público superior a  2  milhões de espectadores 

nas salas de cinemas,  foram programadas,  respectivamente,  55  e  49  exibições. O Mistério 

do Samba (2009), que teve público inferior a 26 mil pessoas, contou com apenas 26 exibições 

programadas. Entretanto, essa proporcionalidade não se mantém na mesma coerência com 

todos os filmes, basta ver que o cálculo não foi aplicado a filmes como  Billi  Pig (2012)  e  

Gonzaga  –  De  Pai  Para  Filho (2012).  

 Curiosamente, o primeiro teve mais exibições programadas (46), o segundo,  20, ainda 

que o público de Gonzaga tenha sido quase quatro vezes maior (um milhão de espectadores, 

frente aos 300 mil que foram ver o outro filme). O Mistério do Samba é um documentário, 

conta, por sua vez, com uma distribuição restritiva já nos espaços das salas, o que falsifica de 

certo modo a relação entre receptividade e quantitativo de público.  

 Gonzaga - De  Pai  Para  Filho (2012) é um filme sobre um compositor nordestino, 

cuja bilheteria foi particularmente proveitosa nessa região. O que mostra que o recorte 

aplicado para a projeção está vinculado aos próprios eixos de cerceamento ao audiovisual que 

a Lei busca reparar, na tentativa de expor uma produção diversa e vinculada a eixos 

independentes (Tabela 2). 

 O cinema encontra na televisão uma mídia complementar para estender a vida útil dos 

filmes, ao passo que a televisão conta com as obras cinematográficas para complementar a sua 

grade de programação, mas, nesse processo, validam-se as mesmas discrepâncias que ditam a 

ordem da distribuição das obras e da influência das grandes corporações. 
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Tabela 2: Longas mais exibidos 

Título Ano de 

Produção 

Canais  Exibições 

Programadas  

2013 

Público 

(Cinema) 

Cilada.com 2010 Megapix, Multishow, Telecine 

Action, Telecine  

Fun, Telecine Pipoca, Telecine 

Premium 

69 2.959.460 

O homem do futuro 2010 Telecine Fun, Telecine Pipoca, 

Telecine  

Premium  

68 1.211.083 

Não se preocupe, nada vai dar 

certo! 

2011 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca,  

Telecine Premium, TNT 

64 141.213 

As aventuras de Agamenon,  

o repórter 

2011 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca,  

Telecine Premium 

56 937.980 

Qualquer gato vira-lata 2011 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca,  

Telecine Premium 

55 1.194.628 

Se eu fosse você 2 2008 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca 

55 6.112.851 

E aí... Comeu? 2012 Telecine Fun, Telecine Pipoca, 

Telecine  

Premium 

49 2.578.599 

Billi pig 2011 Megapix, Telecine Action, 

Telecine Fun,  Telecine Pipoca, 

Telecine Premium, Telecine 

Touch 

46 257.664 

Tropa de elite 2007 Megapix, Telecine Action, TNT 43 2.421.295 

O palhaço 2011 Megapix, Telecine Cult, 

Telecine Pipoca, Telecine 

Premium, TNT 

39 1.242.880 

Turma da Mônica em Cinegibi -  

O filme 

2004 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca 

36 305.752 

400 contra 1 2010 AXN, Canal Brasil, Telecine 

Action, Telecine  

Touch 

36 127.450 

Família vende tudo 2011 Megapix, Sony, Telecine 

Action, Telecine Fun, Telecine 

Pipoca,  Telecine Premium 

35 112.116 

Até que a sorte nos separe 2012 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium 

35 3.411.137 

Tropa de elite 2 -  

O inimigo agora é outro 

2010 Megapix, Telecine Action 34 11.146.723 

Xingu 2011 Megapix, Telecine Action, 

Telecine Pipoca, 

Telecine Premium 

34 378.087 

Paraísos artificiais 2010 Megapix, Telecine Pipoca, 

Telecine Premium, 

Telecine Touch 

33 402.852 

Quincas berro d'água 2010 Telecine Fun, Telecine Pipoca 33 273.031 

Bruna Surfistinha 2010 Megapix, Telecine Touch 33 2.176.999 

Totalmente inocentes 2011 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca, Telecine 

Premium 

29 523.577 

Muita calma nessa hora 2009 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca 

29 1.485.498 

De pernas pro ar 2010 Canal Brasil, Telecine Fun 28 3.506.552 

O mistério do samba 2008 Canal Brasil, GNT 26 34.022 
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As melhores coisas do mundo 2009 Megapix, Telecine Touch, 

Warner Channel 

26 300.165 

A grande família - o filme 2006 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca 

25 2.035.576 

Olhos azuis 2009 GNT, Telecine Cult, TNT 24 15.499 

Os inquilinos 2009 AXN, Canal Brasil, Sony 24 9.057 

Vou rifar meu coração 2011 Canal Brasil 23 11.038 

Reis e ratos 2011 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium 

23 128.396 

E a vida continua... (2012) 2011 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium, Telecine  

Touch 

22 370.842 

Zuzu angel 2006 Canal Brasil, TNT 21 774.318 

O menino da porteira 2008 AXN, Megapix, Sony 21 669.287 

2 coelhos 2011 Megapix, Telecine Action, TNT 21 336.460 

Desenrola 2010 Megapix, Telecine Fun 21 331.423 

Uma professora muito 

maluquinha 

2009 Megapix, Telecine Fun 20 67.904 

Meu país 2011 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca,  

Telecine Premium, Telecine 

Touch 

20 39.841 

Gonzaga - de pai pra filho 2012 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium 

20 1.460.447 

Janela da alma 2000 GNT 20 141.360 

Onde está a felicidade? 2010 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium, Telecine  

Touch 

19 181.680 

Os normais 2 -  

A noite mais maluca de todas 

2009 Telecine Fun, Telecine Pipoca 19 2.202.640 

Saneamento básico, o filme 2007 AXN, Canal Brasil, Sony 19 190.656 

Em teu nome... 2009 AXN, Canal Brasil 19 47.413 

O coronel e o lobisomem 2004 Telecine Fun, Telecine Pipoca 19 654.983 

Dom 2003 Canal Brasil, Warner Channel 19 108.499 

Era uma vez no Rio de Janeiro 2008 AXN, Megapix 18 570.470 

31 minutos - o filme 2008 Telecine Fun, Telecine Pipoca, 

Telecine  

Premium 

18 59.052 

Assalto ao banco central 2011 Telecine Action, Telecine 

Touch 

18 1.966.736 

A guerra dos Rocha 2007 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca 

17 345.964 

Boca 2010 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium 

17 11.959 

Cidade de Deus 2002 Canal Brasil, Megapix, Telecine 

Action 

17 3.370.871 

Disparos 2012 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium 

17 5.255 

Olho de boi 2007 AXN, Canal Brasil, Sony 16 1.295 

Mutum 2007 Canal Brasil 16 24.728 

O diário de Tati 2012 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium 

16 206.991 

Eu receberia as piores notícias 

dos seus  

lindos lábios 

2011 Megapix, Telecine Cult 16 47.366 

O homem que copiava 2003 AXN, Canal Brasil, Sony 16 664.651 

De pernas pro ar 2 2012 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium 

16 4.846.273 
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A mulher invisível 2008 TNT, Warner Channel 16 2.353.646 

Proibido proibir 2006 Megapix, Telecine Touch 15 37.182 

Só dez por cento é mentira 2008 GNT 15 5.919 

O grilo feliz e os insetos 

gigantes 

2008 Telecine Fun, Telecine Pipoca 15 370.466 

Linha de passe 2008 Telecine Cult, TNT 15 165.956 

Chico Xavier 2009 Megapix, Telecine Touch 15 3.413.231 

Vida sobre rodas 2010 Telecine Action, Telecine 

Pipoca 

14 3.572 

Um assalto de fé 2011 Canal Brasil 14 4.386 

Salve geral 2009 AXN, Megapix 14 317.152 

Contra todos 2004 Canal Brasil, Warner Channel 14 25.358 

O xangô de Baker Street 2001 AXN, Canal Brasil, Sony 13 366.353 

O que é isso, companheiro? 1998 Canal Brasil 13 321.450 

Histórias de amor duram apenas  

90 minutos 

2009 Telecine Cult 13 10.153 

É proibido fumar 2009 AXN, Canal Brasil, Sony 13 48.306 

Dias e noites 2008 AXN, Canal Brasil, Sony 13 6.539 

À beira do caminho 2010 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium 

13 159.109 

Sexo com amor? 2007 Megapix, Telecine Fun, 

Telecine Pipoca 

12 432.195 

Segurança nacional 2009 Canal Brasil, Universal Channel 12 37.410 

Redentor 2004 Canal Brasil, Warner Channel 12 247.893 

Houve uma vez dois verões 2002 AXN, Canal Brasil, Sony 12 68.487 

Lula - o filho do Brasil 2009 Canal Brasil 12 848.733 

Eu, tu, eles 2001 AXN, Canal Brasil, Sony 12 695.682 

A paixão de jacobina 2002 Canal Brasil 12 146.062 

Viva são joão! 2002 Canal Brasil, Cinemax 11 7.092 

Tempos de paz 2008 Telecine Cult 11 95.792 

Ó paí, ó 2007 Canal Brasil 11 397.075 

Meu nome não é Johnny 2006 AXN, Canal Brasil, Sony 11 2.099.294 

Deus é brasileiro 2001 Canal Brasil, Cinemax, HBO, 

HBO Family,  

HBO Plus, Maxprime 

11 1.635.212 

Casa da Mãe Joana 2008 Megapix, Telecine Fun 11 525.035 

Seja o que Deus quiser! 2002 Cinemax, HBO 10 16.254 

Praça Saens Pena 2006 Canal Brasil 10 5.325 

Palavra encantada 2008 GNT 10 32.464 

Se nada mais der certo 2008 Canal Brasil 10 12.798 

Fica comigo esta noite 2005 Megapix, Telecine Touch 10 249.248 

Filhas do vento 2004 Canal Brasil 10 16.578 

O banheiro do papa 2007 Canal Brasil 10 66.770 

Kenoma 1998 Canal Brasil 10 8.197 

Eden 2012 Telecine Pipoca, Telecine 

Premium, Telecine  

Touch 

10 - 

Central do Brasil 1998 Canal Brasil 10 1.593.967 

Casa de areia 2004 AXN, Canal Brasil, Sony 10 187.296 

Baile perfumado 1996 Canal Brasil 10 73.062 

Fonte: Ancine (2013) 
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 A partir desta constatação cresce a nossa preocupação em compreender qual o eixo de 

afirmação da produção audiovisual independente, e até que ponto é possível sustentar essa 

terminologia, que não chega a ser um gênero suficientemente constituído, mas uma absorção 

de obras que se definem pela sua impossibilidade de serem vistas como hegemônicas. 

 A produção audiovisual independente no Brasil ainda busca ocupar um espaço 

relevante de exibição. Na televisão, parte dos programas que são veiculados em canais abertos 

e pagos são provenientes da produção independente. Observar esta dinâmica em construção, 

é, ao mesmo tempo, perceber e compreender as nuanças que permeiam a definição do que 

denomina-se “produção audiovisual independente”.  

 Com um olhar mais detido sobre os mecanismos das indústrias do cinema e da 

televisão, é possível pensar a relação do produtor audiovisual independente no país. Existem 

diferentes gêneros e formatos televisivos, em geral, as produções atendem motivos diversos, 

inclusive com objetivos acadêmicos, artísticos e ideológicos.  

 A veiculação da produção audiovisual independente pode trazer contribuições para o 

imaginário social na formação cultural brasileira, contribuições estas que vão além das 

necessidades de relações comerciais. As formas de ocupação do espaço público15 na TV 

reservados à sociedade civil organizada demonstra também uma ligação econômica e cultural 

em um meio de comunicação com a importância que tem a televisão no Brasil. Mas, para 

tanto, precisamos buscar compreender os critérios possíveis para a definição desta leva de 

produção. 

 

2.3 Definições e formas de produção audiovisual independente 

 

 A noção de cinema independente é tocada por uma série de conceitos que vem da 

ordem da margem, da periferia estética, humana, civil e econômica. O termo, demasiado 

abrangente, referência a algo que se opõe ao cinema comercial. Por princípio, uma definição 

redutora, já que é sinuoso e conflituoso agrupar uma série de conteúdos, por vezes 

divergentes, a partir daquilo que eles não são, isto é, a partir da ausência de uma inserção na 

dinâmica comercial enquanto um produto para consumo em larga escala. 

 No Critical Dictionary of Film and Television Theory (PEARSON; SIMPSON, 2005), 

dicionário crítico de termos que subsidiam a linguagem audiovisual, na convergência entre o 

                                                           
15 Considerando que uma emissora de TV é uma concessão pública. 
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cinematográfico e o televisivo, os autores discutem o cinema independente a partir de seu viés 

de oposição ao mainstream. Entendendo o cinema comercial não apenas como aquele 

resguardado pela indústria, mas como um cinema dominante, cujo ponto de vista é 

hegemônico - centrado no olhar da autoridade, um olhar eurocêntrico e restritivo também das 

condições de visibilidade e diversidade humanas. Deste modo, constituindo um espaço 

passível de experimentações estéticas, concessões técnicas – não apenas a qualidade 

possibilidade pela infraestrutura delimita o valor da obra.  

 Sendo marcado, como vimos em espaços onde o termo consolida uma determinada 

ordem de sentidos, caso da Inglaterra, como um cinema marcado pela produção de 

documentário, filmes experimentais e educativos. 

 Os autores ressaltam que, entretanto, mesmo diretores canônicos, como Godard e 

Cassavetes, também poderiam ser considerados independentes. Além do termo 

“independente” caracterizar também experiências que problematizam a autoria, como as obras 

advindas da experiência de coletivos audiovisuais. Ou seja, o modo de fazer, as escolhas que 

passam por uma afirmação política, histórica e cultural, devem ser observadas mais 

atentamente. 

 Deste modo, mesmo entendendo que o cinema independente se constitui como uma 

redução, algo que se opõe ao comercial/mainstream por exclusões próprias da dinâmica deste, 

também podemos sinalizar que o filme independente constitui uma proposta transformadora e 

deslocada dos grandes eixos de distribuição.  

 Suppia (2013) tenta viabilizar uma análise dessa concepção transformadora 

considerando os contextos coloniais, por meio da realização de uma cartografia para além do 

território dos grandes centros de produção. Já que é menos problemático pensar num cinema 

independente opositor em contextos como o norte-americano, no qual Hollywood dinamiza, 

absorve e redireciona expoentes que partem da condição de independentes.  

 A hipótese do autor é que a independência estética e discursiva deve ser observada 

com maior atenção em alguns contextos, para além da relação entre inserção comercial ou 

não. No caso do Brasil, ele reforça o impacto da Globo Filmes e que os limites do circuito 

independentes seriam mapeados pelo crivo estético, que não estaria contido apenas nas 

produções cinematográficas, mas nas audiovisuais como um todo, incorporando a produção 

universitária, o vídeo e até mesmo, em alguns momentos, as telenovelas no país. 

 Para a nossa análise, acatamos a ideia de independente parcialmente contida em 

Suppia (2013), compreendendo o escopo do audiovisual, para além do cinematográfico, 

engloba o vídeo-arte, o videoclipe, obras de ficção e não-ficção, programas seriados e outras 
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produções, considerando as diversas formas de exibição:  cinema, televisão, internet ou 

aplicativos de mídias móveis. O termo “audiovisual” é conceituado de diferentes formas, 

adaptando-a também ao que propõe Canuto (2013), que o entende como a “linguagem 

cinematográfica e videográfica e toda sua cadeia produtiva”. 

 A partir daí, tendo esta compreensão pautada na estética, ampliando a noção do 

cinematográfico para o campo mais amplo do audiovisual, buscamos também uma análise que 

nos permita identificar a visibilidade de uma cartografia regional.   

 Desde esses pressupostos, podemos passar a uma análise do audiovisual sob a visão 

das agências reguladoras. A Anatel compreende o audiovisual como sendo um:  

Produto da fixação ou transmissão de imagens, com ou sem som, que tenha a 

finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos 

processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para 

fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para a veiculação, 

reprodução, transmissão ou difusão (ANATEL, 2015, p. 01). 

 

 Em termos de transmissão televisiva, a compreensão da Anatel é que a produção 

audiovisual independente é realizada por uma empresa produtora, cujo conteúdo é produzido 

sem os recursos ou estrutura das emissoras. Isto também se aplica às outras formas de 

transmissão, mas o nosso foco de pesquisa são estes conteúdos com veiculação em TV. O 

audiovisual vem recebendo a atenção das políticas públicas, das emissoras de TV, dos novos 

produtores e empresas produtoras independentes. É possível afirmar que este é um mercado 

em franco crescimento e isto também chama a atenção das pesquisas acadêmicas.  

 Cabe frisar que a produção audiovisual independente não está apenas relacionada às 

obras cinematográficas ou feitas para televisão por empresas produtoras de conteúdo. Existem 

situações em que mesmo na informalidade produtores se reúnem em torno de uma ideia e 

realizam projetos audiovisuais de formatos diversos. Alguns desses produtos contam com o 

patrocínio de empresas públicas ou privadas, através de editais públicos, financiamentos, Leis 

de incentivos ou patrocínios diretos.  

 Há também os produtores independentes que produzem com recursos próprios devido 

à democratização de acesso aos meios de produção, pois cada vez mais é possível produzir 

com qualidade fazendo uso de poucos recursos. Outra possibilidade são as produções 

acadêmicas ou fruto de cursos e oficinas. Algumas dessas produções são feitas visando à 

participação em festivais de cinema e televisão. 

 No que se refere aos produtores independentes informais, observa-se que os estímulos 

para as produções audiovisuais, de forma geral, ocorrem pela necessidade de expressão 

artística, divulgação de assuntos que muitas vezes não encontram espaço mídia hegemônica. 
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A democratização do acesso aos meios de produção através do barateamento e da 

miniaturização dos equipamentos de captação de áudio e vídeo, associado algumas vezes à 

reunião de pessoas com o interesse em comum de produzir e veicular conteúdos audiovisuais 

faz surgir grupos e coletivos em torno desta necessidade artística ou de vídeo-ativismo16.  

 Estes grupos, coletivos em sua maioria, surgem nas universidades, nos cursos de 

Radialismo, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Cinema e Audiovisual, Arte e Mídia, 

Artes Cênicas, dentre outros. As disciplinas práticas da maioria desses cursos proporcionam a 

produção de conteúdos nos quais a própria Instituição de Ensino fornece equipamentos e 

profissionais para o suporte técnico para realização das produções. Muitas dessas formações 

permanecem em atividade mesmo após concluído o período do curso universitário, algumas 

buscam a formalidade para permanecerem no mercado e criam pequenas produtoras de vídeo, 

outras seguem sem o registro jurídico e comercial.  

 Esta configuração de grupos e coletivos dentro da informalidade, encontra incentivo e 

reconhecimento em alguns editais públicos do Ministério da Cultura e Instituições privadas, 

tais como o Banco do Nordeste do Brasil.  

 Alguns editais e formas de financiamento também conferem uma dinâmica às 

produções audiovisuais que não precisam de formação jurídica para captar os recursos. 

Revelando os Brasis, NPD, Tela Brasil, Cine Clube e Programadora Brasil. 

 Revelando os Brasis é um projeto de formação e inclusão audiovisual destinado a 

brasileiros, moradores de municípios com no máximo 20 mil habitantes. Até 2014 o projeto 

realizou cinco edições do Concurso Nacional de Histórias, onde para participar o proponente 

deve apresentar uma história original real ou de ficção. Os autores das histórias selecionadas 

participam de oficinas de formação audiovisual no Rio de Janeiro, a fim de serem capacitados 

para transformar suas histórias em filmes com duração de até 15 minutos.  

 Depois da formação, os selecionados retornam às suas cidades para realizar o filme. 

Após a finalização do filme, as obras são exibidas pelos municípios participantes e pelas 

capitais dos estados integrantes da edição. O Canal Futura em parceria com um instituto, o 

Instituto Marlin Azul, produz um programa especial com os filmes produzidos e entrevistas 

seus autores. Além disso, os filmes são organizados em um Box de DVDs com distribuição 

gratuita entre os selecionados, organizações sociais e culturais, bibliotecas públicas, Pontos de 

Cultura, universidades e cineclubes de todo o Brasil.  

                                                           
16 Videoativismo é uma prática que surge do engajamento do realizador com um projeto social humanitário, 

regido por princípios éticos e cujo propósito é dar visibilidade a questões e sujeitos obscurecidos na sociedade, 

sem violar-lhes a integridade (CARVALHO, 2012). 
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 O NPD lançou seu primeiro edital em 2006 e é ligado ao programa Olhar Brasil da 

Secretaria do Audiovisual, fazendo parte da política de regionalização do apoio à produção 

independente e à capacitação na área do audiovisual, com a missão de apoiar a produção 

audiovisual independente e também visa formar e consolidar parcerias para o 

desenvolvimento da atividade audiovisual nas diversas regiões do país com a implantação de 

núcleos nos estados brasileiros.  

 Os NPDs, Núcleos de Produção Digital, são ambientes com estrutura humana, física, 

tecnológica e metodológica aptos a promoverem atividades de formação audiovisual (cursos, 

oficinas, mostras, palestras), com o objetivo de estimular o acesso ao conhecimento, 

aperfeiçoamento técnico e produção audiovisual. O programa Olhar Brasil foi criado pelo 

Ministério da Cultura (MinC) para apoiar a produção audiovisual independente, investindo na 

formação de técnicos e profissionais do audiovisual 

 A Programadora Brasil também é um programa da Secretaria do Audiovisual do 

Ministério da Cultura, com a proposta de expandir os circuitos não-comerciais e divulgar o 

cinema brasileiro dentro do Brasil. Ela disponibiliza filmes e vídeos para pontos de exibição, 

como escolas, universidades, cineclubes e centros culturais, a fim de aproximar o cinema 

brasileiro do cidadão. O programa está vinculado a outros projetos do Ministério da Cultura, 

como o Olhar Brasil, responsável pela criação dos Núcleos de Produção Digital. 

 Programadora garante o fácil acesso a obras para formação crítica e difusão de culturas 

diversificadas, com destaque na cultura nacional através do projeto Pontos de Difusão Digital, 

responsável pela instalação de infraestrutura para exibição com tecnologia digital. Qualquer 

realizador pode inscrever seu vídeo no banco de dados da Programadora ou ainda se tornar 

um ponto de exibição associado do programa.  

 Nesse contexto, ser independente não significa dizer que a produção não necessita de 

apoio financeiro. Que apesar da possibilidade de baixo custo para gravações, há uma 

necessidade mínima de orçamento para a realização das obras. Podemos então, considerar que 

a independência não diz respeito apenas aos recursos financeiros, mas também à liberdade de 

escolha para os temas e formas de abordagens das narrativas que conferem um caráter autoral 

a obra. 

 Por fim, é necessário que tais iniciativas possam utilizar-se dos trâmites necessários 

para sua veiculação e consequente visibilidade. A despeito deste contexto de possibilidades 

produtivas de caráter independente, é necessário que a empresa produtora faça o seu registro 

junto a Ancine como agente econômico. O cadastro das empresas produtoras é usado para 
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permitir o acesso aos mecanismos de financiamento administrados pela Agência Reguladora e 

registro de obras audiovisuais brasileiras. 

 

2.4 Contextualizando a TV brasileira e a exibição da produção audiovisual independente 

 

 Produzir um conteúdo audiovisual independente não significa veicular em emissoras 

de TV ou outros meios de difusão de conteúdo, dessa forma, o contexto brasileiro desta 

produção ultrapassa o que assistimos na televisão. O audiovisual independente pode ser 

compreendido por uma classificação que leva em conta a singularidade estética como uma 

afirmação de um lugar de fala alheio à grande indústria, como forma de descrever a atividade, 

e também por um viés da legalidade que rege o enquadramento do audiovisual independente 

na televisão. De forma mais específica, neste momento da pesquisa, esta produção é 

observada nas práticas de veiculação, levando em conta espaços disponíveis e conquistados, 

basicamente por força de Leis. 

 A própria Lei 12.484/2011 proporciona um meio de observar como o Estado se 

comporta em relação ao mercado e as demandas sociais que buscam espaço de exibição na 

televisão brasileira. As produtoras brasileiras independentes alcançam mais espaço, mas isto 

não quer dizer que a produção independente no Brasil encontre este espaço, visto que estamos 

falando de empresas ou pessoas físicas, por exemplo.  

 Na TV aberta, o audiovisual independente já havia incidido no fomento da produção 

nacional setorizada com o advento do DocTV, um programa de fomento do governo federal 

voltado a incentivar tanto a produção quanto a divulgação de documentários nacionais, em 

parceria com as TVs públicas, que atuariam em conjunto, tanto comprometendo-se com a 

veiculação, quanto dividindo a responsabilidade com a produção. Como vários estados são 

contemplados o montante final de filmes produzidos é de 27, cada um deles com cerca de 52 

minutos e garantia de exibição na grade destas emissoras.  

 O programa foi interrompido em 2010, infelizmente sem uma resposta acerca da 

viabilidade econômica ou expectativa de retorno, são poucos também os estudos sobre sua 

qualidade estética e linha conteudística. Entretanto, o suporte inicial de fomento fez com que 

algumas iniciativas locais de produtoras independentes tivesse continuidade. 

 Atualmente, a produção nacional encontra mais oportunidade de veiculação na TV 

Brasil. Há uma demanda de realizações audiovisuais e nos interessamos por pesquisar estes 

conteúdos e entender a teledifusão brasileira, principalmente a televisão pública. O Brasil é 

apontado por ter uma política de distribuição de concessões desigual  e de uma legislação 
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confusa, que desde a sua criação foi dominada por influências do mercado. No panorama 

brasileiro, foi criada a em 2007 a Rede Pública de TV, com a proposta de que, ao contrário 

das redes tradicionais, as relações entre os integrantes se processem de forma horizontal, as 

diferenças se constituam valor de integração e a regionalização dos conteúdos seja 

pressuposto. 

 Há uma distinção nos conceitos de: TV pública, canal de acesso público e TV 

Universitária, que se divide basicamente em TVs educativas e os canais de acesso público da 

TV a cabo – canais universitários, legislativos e comunitários. A este quadro a Associação 

Brasileira de Televisão Universitária (ABTU) também acrescenta a formação de TVs na 

internet como alternativas de transmissão de conteúdos. Em 2004, um relatório da ABTU 

mostrou que em todo o país existem diferentes formas de configuração do que esta instituição 

considera como uma TV Universitária:  

Uma televisão feita com a participação de estudantes, professores e 

funcionários; com programação eclética e diversificada, sem restrições ao 

entretenimento, salvo aquelas impostas pela qualidade estética e a boa ética. 

Uma televisão voltada para todo o público interessado em cultura, 

informação e vida universitária, no qual prioritariamente se inclui, é certo, o 

próprio público acadêmico e aquele que gravita no seu entorno: familiares, 

fornecedores, vestibulandos, gestores públicos da educação, etc. (ABTU, 

2004, p. 05). 

 

 O documento traz números e maneiras da configuração tecnológica dos canais 

universitários e mostra as limitações técnicas e as perspectivas para o setor. É uma fonte que 

contribui para as pesquisas que precisam destes dados. Voltando à TV Brasil, ela é vinculada 

ao Governo Federal, faz parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que também 

administra a Agência Brasil, a Radioagência Nacional, a TV Brasil Internacional, Rádio MEC 

AM e FM, além da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, AM e FM de Brasília, da Amazônia e 

do Alto Simões. Além do seu pressuposto de regionalizar os conteúdos a rede se propõe a 

estimular a produção local tendo a EBC como aporte dos recursos. Para isto existem vários 

convênios interministeriais para o fomento e patrocínio total ou parcial de produções e co-

produções.  

 Com isso, percebe-se que existe uma atenção por parte do Ministério da Cultura, para 

o setor do audiovisual e também que  a TV Brasil é o veículo, com formação em rede, para 

veiculação das produções propostas, embora o texto tenha enumerado como uma das metas a 

estruturação do Canal Futura. 

 Sua natureza pública e um histórico recente de abertura de espaços para a produção 

televisiva independente. Por meio de editais ou co-produções, a emissora desponta como um 
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importante canal de exibição. Um exemplo da produção audiovisual independente na TV 

Brasil foi o programa AnimaTV, que estabeleceu parcerias para a veiculação de séries de 

animação, além de uma capacitação para esta atividade, conforme relata Nesteriuk (2011). 

 Este programa foi fruto de ações da emissora e do Ministério da Cultura, em parceria 

com entidades que representam a animação no Brasil. Na TV Brasil também há espaço para a 

veiculação de curtas-metragens, programas especiais e longas-metragens, tanto documental, 

quanto de ficção. Esse programa foi resultado de um esforço para promover a exibição de 

desenhos animados nacionais na televisão e representou um sinal de organização e dinâmica 

nessa indústria, não se restringindo apenas à realização de curtas-metragens e comerciais.  

 A característica de a televisão ser serializada parece uma marca de muitos outros 

produtos da indústria cultural. A tecnologia contribuiu para inserir a mídia no cotidiano e 

algumas formas de agir e lidar com tudo isso foram se modificando com o tempo. Uma delas 

é o formato em série, que Nesteriuk (2011) problematiza e diz que é uma característica não só 

da televisão, mas também da produção de bens culturais. Ele utiliza o pensamento de 

Calabrese (1987) para explicar a retomada de temas e a reformulação de narrativas.   

 A serialização pode ser, portanto, uma evidência de uma maior inserção da produção 

independente ou  dos resultados de parcerias com as redes. Foi reconhecido no relatório de 

monitoramento da Ancine (2013), que parte das TVs que possuíam qualidade local, ou seja, 

embora repetidoras de conteúdos adquiridos, caracterizavam-se por seu conteúdo próprio, 

houve razoável incremento da produção ficcional, com concentração no desenvolvimento de 

uma incipiente ficção seriada fora do âmbito das narrativas das telenovelas. 

 A nova Lei permitiu que as produtoras independentes ocupassem mais espaço na TV 

paga, no entanto essa produção parece se restringir aos grandes centros, em especial Rio de 

Janeiro e São Paulo. Adicionado a outros fatores, como a falta de maior conhecimento de 

alguns profissionais, isso tende a manter a produção independente nas mãos das mesmas 

empresas (RIBEIRO; HOLANDA, 2014). Revela-se assim um cenário oposto ao que se 

buscava com o DocTV, onde a descentralização da produção audiovisual era uma prioridade, 

permitindo que comunidades fora do eixo Rio-São Paulo não só se vissem refletidos na tela, 

mas utilizassem esse mesmo espaço para discutir suas questões. 

 Deste modo, no que diz respeito à garantia de uma veiculação da produção 

independente, que, como pudemos observar, de fato existe, as emissoras precisam diversificar 

os conteúdos, atrair e manter a audiência. É comum um produtor iniciante ou um 

telespectador pensar que os programas são elaborados de forma isolada e que não seguem 

uma lógica própria do meio, com uma estrutura seriada. Não são apenas seriados, séries, 
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capítulos das novelas, episódios ou sitcons, mas a própria programação é repetitiva, 

fragmentada e talvez por isso mesmo prenda a atenção. As vinhetas e os intervalos comerciais 

também são elementos específicos do meio. Naturalmente sabemos quando algo está 

começando ou terminando. São sons, imagens, cores, narrativas e dramaturgias que são 

pensadas inter e transdisciplinarmente com as mais diversas áreas do saber. 

 O mercado audiovisual brasileiro está concentrado no segmento de TV aberta, 

presente em 95,7% dos domicílios (IBGE, 2009). O vídeo doméstico, embora também 

mantenha uma amplitude social significativa, tem visto declinar suas operações regulares pela 

concorrência com o comércio pirata e com as novas maneiras de provimento de vídeo sob 

demanda. Expandir o mercado interno significa fazer avançar o cinema, a TV de acesso 

condicionado e o audiovisual não linear, de modo a ampliar a demanda por conteúdos 

audiovisuais. A expansão desses três segmentos tende a ampliar a participação do espectador 

no financiamento das diversas atividades do setor (ANCINE, 2013, p. 72). 

 Para a Ancine, o Brasil tem condições de se tornar um centro produtor relevante, no 

médio prazo com que o Plano de Metas trabalha. Isso significa ampliar a produção de 

conteúdos audiovisuais, em particular o número anual de longas-metragens lançados, com um 

portfólio adequado e abrangente, e responder positivamente à expectativa de aumento na 

demanda por obras e formatos para a televisão e as novas mídias, o que só é possível com a 

associação entre produtoras, programadoras e emissoras de TV. 

Sem afastar o papel dos canais internacionais para a diversidade de 

conteúdos, o elemento mais importante da diretriz para as metas da TV por 

assinatura está na formação e fortalecimento das programadoras de capital e 

administração nacionais. Elas são instituições estratégicas, tanto para a 

atração de novos espectadores, quanto para a parceria com as produtoras 

independentes de televisão. Programadoras sediadas no Brasil que se 

pretendam competitivas no mercado interno e no exterior terão de associar-

se ao conteúdo brasileiro, arriscar formatos e franquias inovadoras, 

coproduzir ou pré-comprar obras seriadas e filmes (ANCINE, 2013, p. 87). 

 

 O plano de metas é taxativo ainda no que diz respeito à produção independente, tendo 

como sua quarta diretriz: "dinamizar e diversificar a produção independente, integrar os 

segmentos do mercado audiovisual, fortalecer as produtoras e ampliar a circulação das obras 

brasileiras em todas as plataformas" (ANCINE, 2013, p. 126).  

 Esta diretriz abraça a ideia de que o dinamismo e a sustentabilidade de uma economia 

audiovisual dependem da circulação livre e fluida das obras por todos os segmentos do 

mercado. Aproximar os segmentos e eliminar barreiras e práticas que obstaculizem esse fluxo 

são tarefas importantes dos agentes econômicos.  
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 Para acionar a complementaridade entre cinema e televisão, o plano propõe que os 

filmes sejam produzidos em parcerias mistas, visando a exibição em ambas as mídias, 

também propondo a necessidade de a televisão participar como co-financiadora. Além de 

indicar as co-produções, prevê que se amplie o mercado para os licenciamentos. Embora 

ainda não preveja editais de fomento e fortalecimento, deixando a regulação apenas na 

dependência dos mercados.  

 Acreditamos que é pertinente para a nossa observação os atuais comportamentos dos 

agentes envolvidos nas práticas televisivas, especificamente com a presença da produção 

independente, e como os fatores (técnicos, econômicos e sociais) estão influenciando as 

estruturas hegemônicas das referidas práticas. Por isso a Economia Política da Comunicação 

(EPC) é utilizada com contribuições para este estudo, ou seja, utilizando em um corpo teórico 

amplo e articulado, que busca, sob a perspectiva histórica, fazer uma descrição de um Estado 

capitalista industrial.  

 Com os estudos sobre a mídia, utilizando a Economia Política da Comunicação,  

contribuições de Gramsci sobre hegemonia, poder e revezamento de forças, procuramos 

entender as relações que se estabelecem em torno do nosso objeto, não só para compreender 

as práticas e seus tensionamentos, mas também para identificar possíveis mudanças nestas 

práticas e quais os principais fatores de mudanças. 

 Sodré (2006) explica que não é fácil falar do imaginário social, que esta noção não é 

evidente e que o bios virtual ou midiático é influenciado pela tecnologia audiovisual 

conjugada ao mercado. Consideramos importante a tentativa de colaborar para 

encaminhamentos de identificação, utilização e da democratização do espaço televisivo no 

Brasil. Questionamos se esta ambiência televisiva, estruturada com seus próprios códigos, e 

observada mediante uma rede de transmissão de abrangência nacional, realmente 

disponibiliza espaços que representem o Brasil e suas regiões, e como se insere o produtor 

independente. Além de tentar entender o que significa esta inserção. 

 A veiculação desses conteúdos e a contribuição das produções para o imaginário social 

vão além das necessidades de mercado. As formas de ocupação do espaço público reservados 

à sociedade civil organizada demonstra também uma ligação econômica e cultural em um 

meio de comunicação com a importância que tem a televisão no Brasil. Em todo o país existe 

uma contribuição muito significativa no campo audiovisual vinda dos realizadores 

independentes, referindo-se às representações dos bens culturais do Brasil. Existem riquezas 

em temáticas regionais que também dialogam com o panorama nacional. São temas 
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representativos da formação histórica e social do país. Além disso, identificamos ligações 

demonstrativas de desenvolvimento social e econômico ligados aos meios de comunicação. 
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CAPÍTULO 3 

 

OS AVANÇOS DO AUDIOVISUAL INDEPENDENTE NA TELEVISÃO PAGA 

BRASILEIRA – LEI 12.485/2011 

 

3.1 Lei 12.484/2011: cenários e demandas 

 

 Os processos de convergência das mídias, possíveis graças à digitalização e 

informatização dos meios aprimoradas pelas tecnologias desenvolvidas ao longo do século 

XX, possibilitaram novos modelos de consumo e partilha das informações, bem como a 

concentração de dados e mídias num único suporte, ou seja, é comum, hoje, acessarmos a 

televisão, paga ou sob demanda, por meio de portais em dispositivos móveis, tais como um 

aparelho de celular. Jenkins (2009) afirma que este novo modelo de acesso irá marcar também 

novos modos de consumo, mobilizados pela interatividade de uma cultura participativa e 

inteligência coletiva.  

 A materialização da convergência tecnológica foi fator decisivo para as empresas de 

telefonia reivindicarem autorização para agir na oferta integrada de telefone, internet banda 

larga e televisão por assinatura. Segundo Camargos (2011) a pressão das teles (de início a Oi, 

Telefônica e BrasilTelecom) para ocupar o mercado ofertando pacotes triple play17  provocou 

a abertura da discussão entre agentes econômicos, representantes da sociedade civil, as 

programadoras e operadoras para se chegar a uma Lei que marcou a trajetória da difusão do 

audiovisual na TV por assinatura. 

 A discussão de uma nova legislação teve início em 2007 com a preocupação das 

empresas de radiodifusão, em especial as organizações Globo representada pela Associação 

Brasileira de Rádio e TV (ABERT), em relação à produção e programação de conteúdo 

audiovisual. Os debates que antecederam a nova legislação tiveram concentração na defesa 

dos interesses do mercado por parte das grandes corporações.  

 “Da parte dos interesses privados, figuram, de um lado, as empresas de 

telecomunicações, representadas, principalmente, pelas grandes concessionárias de telefonia 

fixa. De outro, as empresas de radiodifusão. A sociedade civil participa de forma marginal do 

embate” (LEAL; HAJE apud CAMARGOS, 2011, p. 164).   

                                                           
17 Pacotes que incluem o trio internet, telefone e TV paga. 
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 Dantas (2012) diz que os radiodifusores estavam divididos em duas associações, a 

Abert e a Abra - demonstrando contradições internas. Os operadores de telecomunicações se 

organizam em várias entidades definidas pelos seus segmentos de negócios, mas sem grandes 

contradições entre si. Ele descreve que a mais importante dessas entidades é a Associação 

Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix) que congrega, 

junto com outras menores, as três principais operadoras do país: Oi, Telefônica e Embratel 

(DANTAS, 2012, p. 44).   

 Os debates na Câmara Federal e no Senado giraram em torno da PLC nº 29/2007 e 

PLS nº 280/2007. Camargos (2011) lembra que outros projetos com temas semelhantes 

também entraram na mesa para discussões, como é o caso do PLC nº 59/2003 da deputada 

Jandira Feghali (PC do B/RJ) que trata da regulamentação dos incisos II e III do artigo 221 da 

Constituição Federal, referente à regionalização e produção independente na programação das 

emissoras.  

 Após duas audiências em 2007 onde compareceram representante da ABERT, da 

ABPI/TV, RBS, da Associação de Produtores de Cinema do Norte e Nordeste, Fundacine, 

Rede Record e TV Cultura, o Projeto de Lei da Câmara recebeu diversas intervenções com 

requerimentos de complementação, alteração e supressão de partes do texto. Em 26 de 

dezembro de 2014 a PLC nº 59/2003 foi arquivada (CAMARGOS, 2011). 

 Três audiências públicas que foram realizadas para a PL nº 280/2007 marcando o 

início das discussões em torno de uma nova legislação da televisão por assinatura.   

Diferentes de outras tentativas de elaboração de marcos regulatórios, dessa 

vez a evolução tecnológica impôs a necessidade da revisão das normas. O 

ponto a ser destacado foi a pluralidade de vozes presentes nas audiências 

públicas: representantes da radiodifusão, televisão por assinatura, 

programadores internacionais, produtores independentes, telefonia móvel, 

telefonia fixa, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, 

Associação de TVs Comunitárias; além do Ministérios das Comunicações e 

duas agências reguladoras: Ancine e Anatel (CAMARGOS, 2011, p. 178).  

 

 Na Câmara Federal, o debate se deu no âmbito das Comissões de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comercio e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. 

Após três audiências e inúmeras discussões o texto da PL nº 29 foi aprovado na Câmara dos 

Deputados em maio de 2010. Após essa aprovação a matéria seguiu para o Senado sob a 

numeração número PLC 116/2010.   

Não foi uma construção fácil, nem linear, houve avanços e retrocessos, mas 

contou com a participação da sociedade civil e do empresariado do setor. 

Nesse sentido houve pluralidade de vozes. A introdução de mecanismos 

protecionistas para o conteúdo brasileiro – cotas e fomento à produção – 

representou uma inovação. Em relação a outras propostas analisadas, do 
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ponto de vista da inserção de conteúdo audiovisual na televisão, essa parece 

ser a única com conteúdos reais de materializar (CAMARGOS, 2011, p. 

214). 

 

 A Lei 12.485/2011, tramitou no congresso de 2006 a 2011, ao ser aprovada recebeu a 

alcunha de Lei da TV Paga ou do Serviço de Acesso Condicionado – SeAC. Nesse período, a 

sociedade civil esteve engajada em audiências que visavam que a nova legislação 

incorporasse as demandas remanescentes de outros processos, tais como a co-produção, com 

subsídio partilhado entre a TV e os produtores e a valorização de identidades e produções 

locais.  O incentivo à produção e veiculação de conteúdo nacional e independente, era, 

portanto, parte do ensejo nessa formulação. 

 Diferente da legislação anterior, conhecida por Lei do Cabo, que ditava as licitações, 

esta foi a primeira legislação a abordar os serviços de televisão por assinatura, a partir de uma 

perspectiva pautada na inclusão e na diversificação. Estavam incluídas ainda questões 

econômicas, como a preocupação em ampliação das assinaturas a partir da redução do preço 

dos serviços, mas a celebração por parte da comunidade de produtores independentes girava 

me torno do favorecimento de conteúdos brasileiros nos canais tidos como “de espaço 

qualificado”.  

 Também previa a modificação as funções das programadoras, empacotadoras18 e 

distribuidoras, demandando que estas previssem em sua grade o correspondente a 1070 horas 

anuais de conteúdos nacionais e independentes inéditos, atingindo inclusive as programadoras 

estrangeiras. O processo derivou em instruções normativas elaboradas pela Ancine (2011, 

2012) que recebeu 723 contribuições, advindas de produtores independentes, movimentos e 

entidades, sendo efetivamente concluído o seu texto em 12 de setembro de 2011. 

 Certamente que com a imposição das cotas, o efeito mais evidente para consumidores 

e produtores será a veiculação de maior conteúdo nacional. Tal mecanismo poderá instigar 

novos postos de formação para o audiovisual nacional, além de potencializar nossa economia 

criativa, acionando uma demanda reprimida de produtores, uma política que também se 

ampara na questão da visibilidade cultural, com amparo à diversidade e multilocalidade, já 

                                                           
18 Para diferenciar mais claramente as atividades das empresas programadoras para as empacotadoras, basta fazer 

referência ao conteúdo, aos canais e a distribuição. As programadoras lidam com conteúdo audiovisual e 

agrupamentos de canais e as empacotadoras vendem estes conteúdos ao consumidor via pacotes. Após a 

regulamentação da Lei da TV Paga foram criados no Brasil seis canais que ficaram habilitados para monitoração 

do cumprimento de cotas, tanto de conteúdo quanto de canais. Os canais Brasileiros de Espaço Qualificado 

Independente -- ficaram conhecidos como os super brasileiros – com veiculação mínima diária de 12 horas de 

conteúdo audiovisual brasileiro produzido por produtora brasileira independente, três das quais em horário nobre 

(ANCINE, 2013). 
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prevista em outras legislações, como o Código Nacional de Radiodifusão e a Constituição 

Federal, como vimos anteriormente. 

 Ao demarcar essa cota, o Brasil busca espelhar-se em protocolos internacionais que 

garantem o direito à visibilidade e diversidade e equiparar-se aos mais de 27 países do 

continente europeu, além de Canadá, Austrália e Coréia do Sul, que buscam garantir essa 

inclusão em seu aparato jurídico. Se avaliarmos que, na Europa, as cotas determinam que o 

conteúdo local seja de no mínimo 50%, podemos concluir que nossa legislação é ainda 

demasiado branda, influenciada pelas fronteiras do mercado e por um acentuado colonialismo 

cultural.   

 A Lei da TV Paga garante apenas que as programadoras exibam 3 horas e 30 minutos 

de seu horário nobre, por semana, à veiculação de conteúdo nacional. Além disso, preconiza a 

inclusão de um canal qualificado de uma programadora brasileira para cada três canais de 

programadoras estrangeiras, sendo esta última proporcionalidade a ser incorporada ao longo 

do período de três anos, o que já deveria, supostamente, estar em vigor, haja vista que a Lei 

foi sancionada em setembro de 2011, mas tal prática ainda não foi validade, segundo os 

relatório de monitoramento da Ancine (2013). 

 A Instrução Normativa nº 100 da Ancine (ANCINE, 2012b) traduz pedagogicamente 

também o conceito de espaço qualificado indicando os Canais Brasileiros de Espaço 

Qualificado como repetidores de conteúdo majoritariamente nacional. Um Canal Brasileiro de 

Espaço Qualificado deve atender aos seguintes requisitos: 

a) ser programado por programadora brasileira; b) veicular majoritariamente, 

no horário nobre, conteúdos audiovisuais brasileiros que constituam espaço 

qualificado, sendo metade desses conteúdos produzidos por produtora 

brasileira independente; c) não ser objeto de acordo de exclusividade que 

impeça sua programadora de comercializar, para qualquer empacotadora 

interessada, os direitos de sua exibição ou veiculação (BRASIL, 2011). 

 

 Em 4 de junho de 2012 foram publicadas duas Instruções Normativas que 

regulamentam  a Lei 12.485: 

A Instrução Normativa 100 regulamenta as atividades de programação e 

empacotamento no âmbito do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), 

regulamenta dispositivos da Lei relacionados ao conceito de Espaço 

Qualificado e estabelece o horário nobre nos canais voltados para adultos (6 

horas diárias, das 18h às 24h) e nos canais voltados para crianças e 

adolescentes (7 horas diárias, das 11h às 14h e das 17h às 21h) (BRASIL, 

2011). 

 

 A Instrução Normativa nº 100 também delimitou o tipo de conteúdo nacional que pode 

ser validado como tal para o preenchimento das cotas. Destaca, por exemplo, que no caso 
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definiu com mais clareza que tipo de conteúdo pode ser contabilizado. Reality shows e 

programas de variedades, só serão considerados para cumprimento quando forem produções 

genuinamente nacionais. A Instrução Normativa nº 101, por sua vez, também destaca os 

modos de inserção e credenciamento das programadoras estrangeiras que querem se habilitar 

a atuar no Brasil, detalhou os procedimentos de credenciamento das programadoras 

estrangeiras para atuação no. 

 A implementação das medidas da Lei 12.485/2011 deve tanto estimular a criação de 

novas programadoras de televisão quando a inclusão de conteúdo advindo da produção  

independentes para a exibição na TV. Entretanto, neste período inicial de incorporação, como 

observamos no monitoramento plurianual da Ancine, a produção incorporou majoritariamente 

filmes nacionais advindo de distribuidoras nacionais articuladas ao oligopólio midiático, caso 

da Globo Filmes, sendo pouco transformadora também quanto ao tipo de formato exibido, 

respaldando-se nos longas ficcionais, o que já pontua uma série de exclusões. 

 As expectativas de que não sejam persistentemente negligenciadas as produções 

independentes recaem sobre a Ancine regulamentar a aplicação da Lei relativos sobretudo no 

que diz respeito ao incentivo ao mercado produção, e incentivo à programação nacional, pela 

garantia dos canais de qualidade e do período cotado no horário nobre.  

 Pelos instrumentos de regulação, serão também necessário 30% dos novos recursos do 

Fundo Setorial do Audiovisual para produtoras das regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. E 

ainda 10% para canais comunitários, universitários e de programadoras brasileiras 

independentes. 

 

3.2 Agentes do audiovisual no Brasil e o posicionamento sobre as cotas 

 

 Um resultado curioso pós implementação da Lei foram as campanhas mercadológicas 

que visavam desautorizar e abalar a credibilidade da legislação vigente, a partir das máximas 

da lógica de mercado. O controle patrimonial das obras provenientes da produção 

independente, que passavam a ser das produtoras, também estava na campanha da empresa 

empacotadora e distribuidora Sky. Segundo a campanha divulgada pela operadora, isto não 

incentivaria o desenvolvimento da indústria da produção nacional e acarretaria em um 

aumento das mensalidades.  

 Na consulta pública da emissora, funcionários se pronunciarem pessoalmente 

indicando que não haveria incentivo para o reconhecimento da produção nacional a partir de 

uma lógica imposta, equiparada por estes agentes a um instrumento de censura.  
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 No entanto, de acordo com um estudo divulgado pela Ancine sobre o mercado de TV 

por assinatura no Brasil e em países selecionados, na comparação com a Argentina ou o Chile, 

economias em momentos históricos mais próximos ao do Brasil, a diferença do preço da 

assinatura não é tão grande. Mas se comparado com países como Espanha e Portugal, os 

preços das assinaturas nesses países são bem mais baixos. Portanto o brasileiro já pagava um 

preço dentro da média do mercado mundial, e essa informação não constava na campanha da 

empresa Sky que procurou combater a nova legislação desqualificando alguns de seus artigos. 

 Para efeito de análises dos tensionamentos geradores de conflitos entre alguns agentes 

do audiovisual sobre as cotas de conteúdo brasileiro independente na TV paga, elaboramos 

uma caracterização desses agentes (Quadro 1), procurando identificar os limites de atuação, 

os interesses e estratégias que desempenham para o exercício de suas atividades. Esta 

elaboração foi feita com base nas legislações do macro-setor das Comunicações e do setor do 

audiovisual, além das referências bibliográficas que tratam da televisão e do conteúdo 

audiovisual independente no Brasil. Principalmente as que abordam as estratégias dos agentes 

do audiovisual diante das barreiras à entrada.  

 O objetivo do quadro 1 é facilitar a análise do posicionamento dos agentes do 

audiovisual sobre o sistema de cotas para exibição do audiovisual brasileiro independente. É 

uma classificação voltada para a TV paga, mas pode ser atribuída à cadeia da TV aberta, com 

as devidas adaptações, principalmente em relação às empresas de Telecomunicações de 

capital estrangeiro, pois há limitações para a participação deste tipo de empresa na TV aberta. 

Também para a radiodifusão entra outro Agente Público com função de regulamentar a 

atividade: o Ministério das Comunicações. 

 Os indicadores para esta caracterização foram obtidos com base nos dispositivos legais 

e, consequentemente, seguindo a organização do mercado de televisão por assinatura no 

Brasil. Estas configurações também estão expressas em Bolaño (2004) e Dantas (2012).  

 A classificação das categorias dos agentes do audiovisual na TV paga estão assim 

distribuídos: a) Agentes Privados; b) Agentes Públicos e c) Agentes da Sociedade Civil 

Organizada e Cidadãos. Entendemos por Agentes Privados: 1) Empresas que desenvolvem 

atividades de produção, empacotamento e distribuição de conteúdo; 2) Empresas de 

Telecomunicações; 3) Produtoras de TV e Cinema; 4) Produtoras Independentes de TV e 

Cinema19.  

                                                           
19 Duas particularidades sobre o registro das Empresas Produtoras Brasileiras Independentes: Ter o registro de 

atividades específicas para apresentação de projetos de produção, sendo Estúdios Cinematográficos, Atividades 
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Quadro 2: Classificação e estratégia concorrencial para as  barreiras a entrada dos agentes do 

audiovisual  na TV paga no Brasil 

 

Categoria 

 

Formação 

 

Finalidade 

do serviço 

 

Função 

 

 

Interesse 

Estratégia 

concorrencial 

para as  

barreiras a 

entrada 

 

 

 

 

 

 

 

Agentes 

privados do 

audiovisual 

Empresas de 

produção, 

empacotamento e 

distribuição de 

conteúdo 

Produção 

Distribuição 

Econômica  

Social 

Cultural 

 

Interesse 

coletivo 

explorado pelo 

regime 

privado 

Permanência do 

posicionamento 

no mercado;  

Ampliação do 

espaço de 

exibição 

Empresas de 

Telecomunicações 

Distribuição Econômica  

Social 

Cultural 

 

Interesse 

coletivo 

explorado pelo 

regime 

privado 

Inserção no 

mercado 

Permanência no 

mercado  

Produtoras 

brasileiras de TV e 

cinema 

Produção Econômica  

Social 

Cultural 

 

Interesse 

coletivo 

explorado pelo 

regime 

privado 

Entrada, 

ampliação ou 

permanência  no 

mercado  

Produtoras  

brasileiras 

independentes de 

TV e Cinema 

Produção Econômica  

Social 

Cultural 

 

Interesse 

coletivo 

explorado pelo 

regime 

privado 

Entrada e 

ampliação no 

mercado  

Agentes 

públicos do 

audiovisual 

Estado: Ancine e 

Anatel;  

Ministérios da 

Justiça,  da Cultura 

e da Educação 

Regulação 

Fiscalização 

Jurídica 

Social 

Interesse 

coletivo 

Quebra de 

barreiras 

Poder Judiciário 

 

 Jurídica 

Social 

Interesse 

coletivo 

Quebra de 

barreiras 

Agentes 

Sociais do 

audiovisual 

Sociedade civil 

organizada 

Produção 

Consumo 

Econômica  

Social 

Cultural 

Interesse 

coletivo 

Quebra de 

barreiras 

Fonte: Elaboração própria 

 

  O indicador de finalidade expressa basicamente o que diferencia os Agentes em 

termos de produção, distribuição, regulação, consumo e participação direta e indireta para 

construção das Políticas Públicas setoriais. Também pode atuar na condição de fiscalização 

fazendo denúncias às agências reguladoras. A função dos agentes está dividida em: 

econômica, social, cultural e jurídica. O interesse advém do coletivo e privado, sendo que a 

exploração do serviço de TV paga é de interesse coletivo explorado pelo regime privado. 

                                                                                                                                                                                     
de produção cinematográfica e Produção de filmes para publicidade. Para captação de recursos públicos 

incentivados a empresa deve estar apta a ser proponente de projeto de produção. 
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 Os agentes públicos são representados basicamente pelo o Estado (através das suas 

Agências Reguladoras deste setor: Ancine e Anatel), e os Ministérios da Justiça20, Cultura e 

Educação. Nesta classificação também entra o Supremo Tribunal Federal, que eventualmente 

pode ser acionado pelos Agentes para julgar os dispositivos da Lei. O Ministério da Justiça 

emite a classificação indicativa de idade para o público infantil. O Ministério da Cultura tem, 

atualmente, algumas parcerias com a Ancine, principalmente para a promoção do audiovisual 

brasileiro independente.  

 Por agentes da sociedade civil organizada, entendemos que sejam as formações 

organizadas para algum nível de atuação que vise influenciar o Estado nas regulações e 

regulamentações das políticas públicas. Também temos que levar em consideração os 

cidadãos que não fazem parte dessas organizações, mas que participam dos processos de 

construção das políticas públicas, evidenciadas pelas participações na consulta pública 

lançada pela Ancine. Dependendo do espaço coletivo aberto (e ocupado) para o debate, 

percebemos diferentes posicionamentos do agentes sociais do audiovisual.  

 Nas Conferências de Cultura e no Plano Nacional de Cultura estão expressas as 

propostas para o audiovisual independente brasileiro. Nestes fóruns existe um alinhamento 

homogêneo, sendo reivindicada a: 1) promoção da cidadania com a democratização dos 

espaços de mídia; 2) Promoção da diversidade de conteúdo; 3) Democratizar os espaços; 4) 

Regulamentação do mercado para combater o monopólio e oligopólio e as barreiras à entrada 

que impedem a diversidade e a democratização.   

 A Estratégia Concorrencial para as Barreiras a entrada são referências ao objetivo do 

Agente em relação ao mercado. Esta elaboração é feita com base em Brittos (2004), Bolaño 

(2004) e informações da Ancine no Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual 

apresentado em 2012. Estas estratégias foram classificadas como:  Permanência, inserção ou 

ampliação, para os agentes privados ou quebra das barreiras, que geralmente é a intenção dos 

Agentes Públicos e Agentes da Agentes da Sociedade Civil Organizada e cidadãos.  

 Acreditamos que essa classificação não chega a ser uma tipologia, pois se trata apenas 

da visualização das informações que estão relacionadas à um indicador de grande influência, 

                                                           
20 Em conjunto com a Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), o MJ produziu uma campanha para 

divulgar a classificação indicativa e para incentivar que os pais exerçam o direito de decidir sobre o acesso dos 

filhos à programação de TV paga, que não está sujeita à vinculação horária, mas que conta com tecnologia capaz 

de bloquear canais e programas de acordo com indicação etária. Em relação à TV aberta, em 2013, o Ministério 

da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, classificou 3.668 produtos audiovisuais e 441 jogos, além 

de monitorar 3.712 atrações de TV, assegurando a informação a serviço da cidadania e da proteção dos direitos 

da criança e do adolescente. O setor atingiu marca de 7,8 mil produtos classificados. 
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que são as Estratégias Concorrenciais para as Barreiras à Entrada relacionada ao setor de TV 

paga no Brasil.  

 Neste quadro não se encontram os agentes que ficam à margem desse tipo de cobertura 

legal para veicular o audiovisual independente, como por exemplo: a produção de conteúdo 

feita em Universidades e Centros de Ensino, em Pontos de Cultura ou Pessoa Física sem 

cadastro na Ancine. O que não quer dizer que esta barreira seja intransponível. Em alguns 

casos basta fazer um cadastro21 na agência reguladora. É vedada a exploração da atividade de 

produção audiovisual por prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. 

 Para analisarmos o posicionamento sobre as cotas para o audiovisual brasileiro 

independente foi consultado um banco de dados coletados na pesquisa através de um 

instrumento de análise: Consolidação de Consulta Pública que formou a Minuta de Instrução 

Normativa que regulamentou as obrigações de conteúdos audiovisuais no serviço de acesso 

condicionado. É um documento elaborado pela Ouvidoria da Ancine e traz todas as 

contribuições formuladas pelos Agentes do Audiovisual na TV paga.  

 Aqui apresentamos um breve resultado qualitativo do documento de análise. Fizemos 

isso através das Leituras dos documentos e por busca de palavra-chave, como: "cotas", 

"conteúdo obrigatório", "independente brasileiro", "imposição" e "audiovisual independente 

brasileiro". Ficamos atentos ao uso cultural utilizado por cada categoria de agentes para 

referir-se às cotas, visto que as características culturais e posição dentro da cadeia produtiva 

do audiovisual pode fazer surgir outros tipos de referências textuais.  

 Quando cruzamos as informações do Quadro 2, com a minuta da Instrução Normativa, 

podemos obter algumas interpretações. Estas funções e de acordo com os interesses próprios 

do lugar que ocupam em determinado recorte histórico da análise. Esta divisão serviu para 

perceber algumas particularidades e como eles se articulam para elaborar as ações políticas de 

construção e atuação no mercado de televisivo.   

 A reunião do repertório de Leituras construído no percurso desta pesquisa nos fizemos 

uma descrição dos agrupamentos dos agentes do audiovisual na TV. A classificação foi feita 

por categorias e eixos de Formação, finalidade, função e o interesse (Quadro 2).  

 Por fim, fazemos uma relação dessa estrutura com o posicionamento desses agentes 

diante das cotas para exibição do audiovisual brasileiro independente. De toda forma, todos 

                                                           
21 A Ancine emite o Certificado de Produto Brasileiro (CPB) e de Certificado de Registro de Título (CRT). Para 

o registro e classificação dos agentes econômicos a Ancine toma como referência  a Medida Provisória nº 2.228-

1/01, a  Lei nº 12.485/2011 e a Instrução Normativa Ancine nº 91 e considera os seguintes tipos de formação 

jurídica: Microempreendedor Individual, Empresário Individual, Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima (aberta e fechada) e Associação/Fundação. 
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são agentes políticos, não importando a categoria ou formação institucional que tem o agente 

do audiovisual - Estado, empresas de produção, difusão, associações, sindicatos etc. 

 Isto ajuda a entender os tensionamentos investigados nesta dissertação. Esta 

categorização foi obtida basicamente com referência na Lei 12.485/2011, mas também 

cruzamos informações a referência bibliográfica e nossa própria observação. A temporalidade 

desta caracterização tem como referência todo o processo de configuração, reconfiguração e 

atual estado de participação. O que, eventualmente, causa dos diversos participantes do 

processo de construção, regulamentação e implantação das cotas de conteúdo do audiovisual 

brasileiro independente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A atividade do produtor e/ou pesquisador do audiovisual no Brasil passa por uma 

consciência dos valores sociais, mas também de mercado. A produção independente tem dois 

grandes problemas: conseguir veiculação e adequar os seus projetos à linha editorial ou 

comercial das emissoras ou circuitos de exibição.  

 Apesar parecer uma linha de montagem repetitiva e automática, a programação 

televisiva precisa ser criativa e manter um compromisso com a sua função educativa e 

geradora de conhecimento. Neste campo de disputas e sobrevivências entre empresas, 

profissionais envolvidos na criação de conteúdo e o Estado regulador das atividades, se 

desenvolvem as práticas sociais regidas pela presença da comunicação, em claros processos 

de midiatização. Todos os envolvidos são agentes mediadores.  

 A realidade social é complexa e as desigualdades sociais têm na comunicação, aliada à 

interpretação econômica e política, uma possibilidade de reflexão que busque mais igualdade 

e acesso aos bens culturais, econômicos e avanços políticos. A principal questão no cenário 

brasileiro de produção audiovisual é o conteúdo. Este agrega ao país uma mensagem 

simbólica e não, apenas, um peso econômico. Como estas disputas se dão no campo político e 

de ocupação de espaços, a atividade em produção e destruição audiovisual. 

 Observamos, a partir das contribuições do referencial teórico explorado neste trabalho, 

que a sociedade não é feita de sujeitos imóveis e estanques, incapazes de operar sentidos, 

codificar e decodificar valores em seu exercício. Há também uma busca por uma vida cidadã, 

mais humana e mais igual. Os espaços públicos de controle social, quando permitem a 

inserção da sociedade civil, podem ser os mecanismos por onde a ideologia dos grupos 

minoritários exerce a sua força, buscando tangenciar a ordem hegemônica a partir de suas 

frestas, lacunas e permissividades.  

 Em sociedades desiguais extremamente midiatizadas como a que habitamos, a 

desigualdade de forças do capitalismo tardio espelha a apropriação dos modos de controle da 

indústria como um capital criativo. Ocasionando constrangimentos, mas também outros 

espaços e argumentos para o debate, como foi o caso da campanha da empacotadora Sky.  

 Os apelos, como é o marketing velado da Globo filmes e destinando sensos distintos 

de oportunidades mesmo em canais criando com a especificidade de dar suporte ao diferente, 

querem desautorizar o mainstream e fornecer um panorama em rota de ascensão para o 

audiovisual independente. A coalizão de forças hegemônicas e contra-hegemônicas se 
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deslocam, impactam o entorno, mas de forma alguma se harmonizam ou transcendem de 

forma imediata as desigualdades que as lapidam. 

 O audiovisual independente encontrou na Lei 12.485/2011, conhecida como a Lei da 

TV Paga, possivelmente um dos mais oportunos gatilhos para o acionamento de uma 

produção nacional com enfoque no local e no estímulo às cadeias criativas que desponta como 

campo de embates, tem por mérito desvelar em sua implementação o intrincado campo de 

forças dos meios de comunicação no Brasil como meios de produção. Ou seja, marcados pelo 

oligopólio, pelo recrudescimento das práticas corporativas e pela canalização de seus esforços 

em manter uma margem de lucro. 

 A norma como foi construída faz dela não apenas a atual referência legal para a 

exibição desses conteúdos, mas também um marco na Leitura histórica do veículo televisão. 

Tudo isso está inserido em um contexto de expansão do capitalismo como sistema econômico, 

no qual a televisão é considerada um elemento reafirmador e amplificador da hegemonia, 

reprodutora dos discursos do poder e mantenedora da ordem desigual que estrutura a 

sociedade.  

 No Brasil temas como televisão, acesso e democratização dos espaços de mídia, a 

produção local de conteúdos e a programação, ou fluxo dos conteúdos disponíveis, precisam 

da análise crítica e que tenhamos trabalhos acadêmicos que questionem as relações 

estabelecidas. As diversas influências  não podem ser consideradas consolidadas, 

principalmente com o avanço das possibilidades de novos caminhos para a comunicação entre 

pessoas, nações e diferentes culturas, proporcionadas pela evolução da tecnologia e novos 

espaços públicos.  

 Concordando com a perspectiva dos investigadores da Economia Política da 

Comunicação, percebemos que, longe de ser eliminada, a dominação de classe exercida sobre 

o Estado é acelerada com a globalização, tendo em vista a criação de novas relações com os 

capitais, que aumenta o seu poder, muitas coordenando mais recursos do que entes públicos. 

A regulamentação não faz senão referendar consensos sociais construídos sobre a base da 

estrutura hegemônica numa determinada conformação historicamente determinada das forças 

políticas. Entretanto, ela não é um fim em si mesma. Apenas dilata o espaço de trocas e 

negociações. 

 Deste modo, identificamos nossa hipótese de que os tensionamentos percebidos em 

debates em torno das cotas para veiculação do audiovisual independente refletem motivações 

econômicas e políticas, como parte de um contexto de hegemonia cultural. 
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Os grupos de mídia debatem a questão do audiovisual independente na TV paga de acordo 

com seus interesses no mercado, mas todos apresentam a força econômica e as estratégias de 

mercado como marca principal dos discursos e ações. 

 No capítulo 1, debatemos a validade do paradigma do materialismo histórico para a 

investigação da comunicação em contextos políticos e econômicos de disputa democrática, 

discutindo as principais abordagens gramscianas da Economia Política da Comunicação.  

 Consideramos que este campo constitui foro privilegiado para a pesquisa que associa 

mercado, política e cultura, nos possibilitando enxergar um objeto complexo como o nosso 

em sua completude. Discutimos, então, que os oligopólios são uma marca da resistência social 

frente à incidência da sociedade organizada diante da superestrutura do Estado. Mas que esta 

dá origem a novos marcos de disputa, sempre movida pelas reações do mercado e pelo 

potencial contraofensivo das lideranças sociais. 

 No capítulo 2, percebemos a importância de avaliar o que seria um conteúdo para a 

produção independente e a forma como os novos cenários podem ser propícios à 

reconfiguração da lógica que define a produção independente, constatamos que a produção 

audiovisual independente se concentra nos espaços universitários, nas pequenas produtoras, 

com concentração nas produções experimentais e documentários. Embora também haja 

conteúdos distintos que possam ser considerados independentes a partir de sua proposta 

estética transgressora. Este grupo produtor de conteúdo encontra pouco espaço para 

veiculação comercial, mesmo com as iniciativas permitidas com a Lei da TV Paga depois de 

2011.  

 No capítulo 3, identificamos os modos de implementação da legislação, a radiografia 

de seus princípios e analisamos as reações dos agentes, seus argumentos e a nova 

configuração de forças que se mostra neste momento em que a Lei já se encontra em processo 

de absorção. Deflagramos, a partir dos relatórios das bases de dados oficiais, que os 

monitoramentos mostram certo avanço, mas ainda muitas lacunas no processo de visibilidade 

da produção nacional, sobretudo no que diz respeito ao subsídio e difusão de conteúdo 

independente. 

 Pensando a respeito do quadro de sujeitos apresentados, em quem compõe esse debate 

e aonde se localiza a sociedade civil na disputa pela nova legislação, percebe-se a presença da 

perspectiva gramsciana. No período dos últimos dez anos, vivemos a ascensão de um partido 

de esquerda, que atuou na expansão de direitos e na modificação das Leis, promovendo um 

debate denso também no âmbito jurídico, possibilitando a coalizão de ativistas contra alguns 
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grupos econômicos. Este embate é o que possibilita a construção de consensos para a 

aplicação de uma nova legislação e, deste modo, novo para a economia do audiovisual. 

 Esta é claramente uma atitude contra-hegemônica, já que verticaliza a participação 

política do audiovisual, reduzindo a hegemonia da indústria internacional de produção e 

distribuição do audiovisual massivo ou em sistema de acesso condicionado, via assinatura. 

Por outro lado, temos novos agentes compondo os argumentos, como as empresas de 

telefonia, que não se opõem à produção de audiovisual independente.  

 Deste modo, temos as alternâncias de hegemonia e contra-hegemonia entre sociedade 

civil e Estado, que tentam mobilizar os mercados através da arte. Estes conteúdos possuem 

componentes artísticos que afetam a grade da televisão, nem sempre reconhecida por veicular 

produtos artísticos, sobretudo no que diz respeito à TV nacional. Desta forma, a Lei da TV 

Paga, não apenas possibilita a mudança do cenário econômico, mas também artístico. A 

economia impulsiona e a arte mobiliza este consenso. 

 Por fim, avaliamos que as inovações tecnológicas televisivas lançadas constantemente 

atendem mais a preceitos industriais de renovação do conjunto de equipamentos profissionais 

e domésticos, bem como de viabilização de ofertas máximas para consumo doméstico e busca 

de rentabilidade dos estoques de produtos culturais destinados à radiodifusão, do que a uma 

efetiva necessidade do consumidor.  

 Dito de outra forma, confirma a (sabida) desconexão com a demanda. A tecnologia 

contemporânea busca elevar a taxa de interatividade entre espectador, televisor e operadora, 

reunindo conteúdos tradicionais e elementos próprios da internet, na busca de complementos à 

programação tradicional. Por isso, os modelos novos de televisão apontam para um quadro de 

financiamento híbrido, variando entre a sustentação via publicidade e o pagamento direto pelo 

telespectador. 
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ANEXO 1 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI Nº 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011 

 

Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida Provisória no 2.228-

1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nos 11.437, de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho de 

1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras providências. A 

PRESIDENTA DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES  

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado.  

Parágrafo único.  Excluem-se do campo de aplicação desta Lei os serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens, ressalvados os dispositivos previstos nesta Lei que expressamente façam menção a 

esses serviços ou a suas prestadoras.  

Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, considera-se:  

I - Assinante: contratante do serviço de acesso condicionado;  

II - Canal de Espaço Qualificado: canal de programação que, no horário nobre, veicule 

majoritariamente conteúdos audiovisuais que constituam espaço qualificado;  

III - Canal Brasileiro de Espaço Qualificado: canal de espaço qualificado que cumpra os seguintes 

requisitos, cumulativamente:  

a) ser programado por programadora brasileira;  

b) veicular majoritariamente, no horário nobre, conteúdos audiovisuais brasileiros que constituam 

espaço qualificado, sendo metade desses conteúdos produzidos por produtora brasileira independente;  

c) não ser objeto de acordo de exclusividade que impeça sua programadora de comercializar, para 

qualquer empacotadora interessada, os direitos de sua exibição ou veiculação;  

IV - Canal de Programação: resultado da atividade de programação que consiste no arranjo de 

conteúdos audiovisuais organizados em sequência linear temporal com horários predeterminados;  
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V - Coligada: pessoa natural ou jurídica que detiver, direta ou indiretamente, pelo menos 20% (vinte 

por cento) de participação no capital votante de outra pessoa ou se o capital votante de ambas for 

detido, direta ou indiretamente, em pelo menos 20% (vinte por cento) por uma mesma pessoa natural 

ou jurídica, nos termos da regulamentação editada pela Agência Nacional de Telecomunicações - 

Anatel;  

VI - Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado: complexo de atividades que permite a 

emissão, transmissão e recepção, por meios eletrônicos quaisquer, de imagens, acompanhadas ou não 

de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes;  

VII - Conteúdo Audiovisual: resultado da atividade de produção que consiste na fixação ou 

transmissão de imagens, acompanhadas ou não de som, que tenha a finalidade de criar a impressão de 

movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou 

posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, 

transmissão ou difusão;  

VIII - Conteúdo Brasileiro: conteúdo audiovisual produzido em conformidade com os critérios 

estabelecidos no inciso V do art. 1o da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;  

IX - Conteúdo Jornalístico: telejornais, debates, entrevistas, reportagens e outros programas que visem 

a noticiar ou a comentar eventos;  

X - Distribuição: atividades de entrega, transmissão, veiculação, difusão ou provimento de pacotes ou 

conteúdos audiovisuais a assinantes por intermédio de meios eletrônicos quaisquer, próprios ou de 

terceiros, cabendo ao distribuidor a responsabilidade final pelas atividades complementares de 

comercialização, atendimento ao assinante, faturamento, cobrança, instalação e manutenção de 

dispositivos, entre outras;  

XI - Empacotamento: atividade de organização, em última instância, de canais de programação, 

inclusive nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado, a serem 

distribuídos para o assinante;  

XII - Espaço Qualificado: espaço total do canal de programação, excluindo-se conteúdos religiosos ou 

políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidade, televendas, infomerciais, jogos 

eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado em horário eleitoral 

gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de auditório ancorados por apresentador;  

XIII - Eventos de Interesse Nacional: acontecimentos públicos de natureza cultural, artística, 

esportiva, religiosa ou política que despertem significativo interesse da população brasileira, 

notadamente aqueles em que participem, de forma preponderante, brasileiros, equipes brasileiras ou 

seleções brasileiras;  

XIV - Modalidade Avulsa de Conteúdo Programado ou Modalidade de Vídeo por Demanda 

Programado: modalidade de conteúdos audiovisuais organizados em canais de programação e em 

horário previamente definido pela programadora para aquisição avulsa por parte do assinante;  
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XV - Modalidade Avulsa de Programação, ou Modalidade de Canais de Venda Avulsa: modalidade de 

canais de programação organizados para aquisição avulsa por parte do assinante;  

XVI - Pacote: agrupamento de canais de programação ofertados pelas empacotadoras às 

distribuidoras, e por estas aos assinantes, excluídos os canais de distribuição obrigatória de que trata o 

art. 32;  

XVII - Produção: atividade de elaboração, composição, constituição ou criação de conteúdos 

audiovisuais em qualquer meio de suporte;  

XVIII - Produtora Brasileira: empresa que produza conteúdo audiovisual que atenda as seguintes 

condições, cumulativamente:  

a) ser constituída sob as Leis brasileiras;  

b) ter sede e administração no País;  

c) 70% (setenta por cento) do capital total e votante devem ser de titularidade, direta ou indireta, de 

brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos;  

d) a gestão das atividades da empresa e a responsabilidade editorial sobre os conteúdos produzidos 

devem ser privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos;  

XIX - Produtora Brasileira Independente: produtora brasileira que atenda os seguintes requisitos, 

cumulativamente:  

a) não ser controladora, controlada ou coligada a programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou 

concessionárias de serviço de radiodifusão de sons e imagens;  

b) não estar vinculada a instrumento que, direta ou indiretamente, confira ou objetive conferir a sócios 

minoritários, quando estes forem programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias de 

serviços de radiodifusão de sons e imagens, direito de veto comercial ou qualquer tipo de interferência 

comercial sobre os conteúdos produzidos;  

c) não manter vínculo de exclusividade que a impeça de produzir ou comercializar para terceiros os 

conteúdos audiovisuais por ela produzidos;  

XX - Programação: atividade de seleção, organização ou formatação de conteúdos audiovisuais 

apresentados na forma de canais de programação, inclusive nas modalidades avulsa de programação e 

avulsa de conteúdo programado;  

XXI - Programadora Brasileira: empresa programadora que execute suas atividades de programação 

no território brasileiro e que atenda, cumulativamente, as condições previstas nas alíneas “a” a “c” do 

inciso XVIII deste artigo e cuja gestão, responsabilidade editorial e seleção dos conteúdos do canal de 

programação sejam privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos;  

XXII - Programadora Brasileira Independente: programadora brasileira que atenda os seguintes 

requisitos, cumulativamente:  

a) não ser controladora, controlada ou coligada a empacotadora ou distribuidora;  

b) não manter vínculo de exclusividade que a impeça de comercializar, para qualquer empacotadora, 

os direitos de exibição ou veiculação associados aos seus canais de programação;  
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XXIII - Serviço de Acesso Condicionado: 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.  

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE ACESSO 

CONDICIONADO  

Art. 3o  A comunicação audiovisual de acesso condicionado, em todas as suas atividades, será guiada 

pelos seguintes princípios:  

I - liberdade de expressão e de acesso à informação;  

II - promoção da diversidade cultural e das fontes de informação, produção e programação;  

III - promoção da língua portuguesa e da cultura brasileira;  

IV - estímulo à produção independente e regional;  

V - estímulo ao desenvolvimento social e econômico do País;  

VI - liberdade de iniciativa, mínima intervenção da administração pública e defesa da concorrência por 

meio da livre, justa e ampla competição e da vedação ao monopólio e oligopólio nas atividades de 

comunicação audiovisual de acesso condicionado.  

Parágrafo único.  Adicionam-se aos princípios previstos nos incisos deste artigo aqueles estabelecidos 

na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, aprovada pelo 

Decreto Legislativo no 485, de 20 de dezembro de 2006.  

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE ACESSO CONDICIONADO  

Art. 4o  São atividades da comunicação audiovisual de acesso condicionado:  

I - produção;  

II - programação;  

III - empacotamento;  

IV - distribuição.  

§ 1o  A atuação em uma das atividades de que trata este artigo não implica restrição de atuação nas 

demais, exceto nos casos dispostos nesta Lei.  

§ 2o  Independentemente do objeto ou da razão social, a empresa que atuar em quaisquer das 

atividades de que trata este artigo será considerada, conforme o caso, produtora, programadora, 

empacotadora ou distribuidora.  

Art. 5o  O controle ou a titularidade de participação superior a 50% (cinquenta por cento) do capital 

total e votante de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo não 



85 

 

poderá ser detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle comum, por 

concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de sons e imagens e por produtoras e 

programadoras com sede no Brasil, ficando vedado a estas explorar diretamente aqueles serviços. 

(Vigência) 

§ 1o  O controle ou a titularidade de participação superior a 30% (trinta por cento) do capital total e 

votante de concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de sons e imagens e de 

produtoras e programadoras com sede no Brasil não poderá ser detido, direta, indiretamente ou por 

meio de empresa sob controle comum, por prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse 

coletivo, ficando vedado a estas explorar diretamente aqueles serviços.  

§ 2o  É facultado às concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de sons e imagens e a 

produtoras e programadoras com sede no Brasil, diretamente ou por meio de empresa sobre a qual 

detenham controle direto, indireto ou sob controle comum, prestar serviços de telecomunicações 

exclusivamente para concessionárias e permissionárias dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens ou transportar conteúdo audiovisual das produtoras ou programadoras com sede no Brasil 

para entrega às distribuidoras, desde que no âmbito da própria rede.  

§ 3o  É facultado às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, 

diretamente ou por meio de empresa sobre a qual detenham controle direto, indireto ou sob controle 

comum, controlar produtoras e programadoras com sede no Brasil que exerçam atividades 

exclusivamente destinadas à comercialização de produtos e serviços para o mercado internacional.  

Art. 6o  As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, bem como suas 

controladas, controladoras ou coligadas, não poderão, com a finalidade de produzir conteúdo 

audiovisual para sua veiculação no serviço de acesso condicionado ou no serviço de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens:  

I - adquirir ou financiar a aquisição de direitos de exploração de imagens de eventos de interesse 

nacional; e  

II - contratar talentos artísticos nacionais de qualquer natureza, inclusive direitos sobre obras de 

autores nacionais.  

Parágrafo único.  As restrições de que trata este artigo não se aplicam quando a aquisição ou a 

contratação se destinar exclusivamente à produção de peças publicitárias.  

Art. 7o  É vedada a realização de subsídios cruzados, preços discriminatórios ou práticas comerciais, 

gerenciais ou contábeis que contribuam para a consecução de lucros ou prejuízos artificialmente 

construídos que busquem dissimular os reais resultados econômicos ou financeiros obtidos, em 

quaisquer das atividades de comunicação audiovisual de acesso condicionado de que tratam os incisos 

I a IV do art. 4o, ainda que esses resultados venham a ser compensados por lucros em outras 

atividades quaisquer, mesmo que exercidas pela mesma empresa.  

Art. 8o  As normas gerais de proteção à ordem econômica são aplicáveis à comunicação audiovisual 

de acesso condicionado.  
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CAPÍTULO IV 

DA PRODUÇÃO, PROGRAMAÇÃO E EMPACOTAMENTO DE CONTEÚDO  

Art. 9o  As atividades de produção, programação e empacotamento são livres para empresas 

constituídas sob as Leis brasileiras e com sede e administração no País.  

Parágrafo único.  As atividades de programação e de empacotamento serão objeto de regulação e 

fiscalização pela Agência Nacional do Cinema - Ancine no âmbito das competências atribuídas a ela 

pela Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.  

Art. 10.  A gestão, a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção inerentes à 

programação e ao empacotamento são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 

(dez) anos.  

§ 1o  As programadoras e empacotadoras deverão depositar e manter atualizada, na Ancine, relação 

com a identificação dos profissionais de que trata o caput deste artigo, os documentos e atos 

societários, inclusive os referentes à escolha dos dirigentes e gestores em exercício, das pessoas físicas 

e jurídicas envolvidas na sua cadeia de controle, cujas informações deverão ficar disponíveis ao 

conhecimento público, inclusive pela rede mundial de computadores, excetuadas as consideradas 

confidenciais pela legislação e regulamentação, cabendo à Agência zelar pelo sigilo destas.  

§ 2o  Para a finalidade de aferição do cumprimento das obrigações previstas nos arts. 16 a 18 desta 

Lei, as programadoras e empacotadoras deverão publicar, nos seus sítios na rede mundial de 

computadores, a listagem atualizada dos conteúdos audiovisuais e canais de programação 

disponibilizados, respectivamente, incluindo sua classificação em conformidade com os tipos 

definidos nesta Lei.  

§ 3o  Para efeito do cumprimento do disposto no Capítulo V, a Ancine poderá solicitar à programadora 

documentos comprobatórios de que o conteúdo exibido é brasileiro, incluindo o Certificado de 

Produto Brasileiro, para os casos de que trata a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 

2001.  

Art. 11.  Nenhum conteúdo veiculado por meio do Serviço de Acesso Condicionado será exibido sem 

aviso, antes de sua apresentação, de classificação informando a natureza do conteúdo e as faixas 

etárias a que não se recomende.  

§ 1o  O Ministério da Justiça fiscalizará o disposto no caput e oficiará à Ancine e à Anatel em caso de 

seu descumprimento.  

§ 2o  A Anatel oficiará às distribuidoras sobre os canais de programação em desacordo com o disposto 

no caput, cabendo a elas a cessação da distribuição desses canais após o recebimento da comunicação.  

§ 3o  A distribuidora deverá ofertar ao assinante dispositivo eletrônico que permita o bloqueio da 

recepção dos conteúdos transmitidos.  

§ 4o  (VETADO).  
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Art. 12.  O exercício das atividades de programação e empacotamento é condicionado a 

credenciamento perante a Ancine.  

Parágrafo único.  A Ancine deverá se pronunciar sobre a solicitação do credenciamento no prazo de 

até 30 (trinta) dias e, em não havendo manifestação contrária da Ancine nesse período, o 

credenciamento será considerado válido.  

Art. 13.  As programadoras e empacotadoras credenciadas pela Ancine deverão prestar as informações 

solicitadas pela Agência para efeito de fiscalização do cumprimento das obrigações de programação, 

empacotamento e publicidade.  

Parágrafo único.  Para efeito de aferição das restrições de capital de que trata esta Lei, além das 

informações previstas no caput, as programadoras deverão apresentar a documentação relativa à 

composição do seu capital total e votante, cabendo à Ancine zelar pelo sigilo das informações 

consideradas confidenciais pela legislação e regulamentação.  

Art. 14.  O art. 1o da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 4o:  

“Art. 1o  ....................................................................................................................... 

§ 4º  Para os fins desta Medida Provisória, entende-se por:  

I - serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura: serviço de acesso condicionado de que 

trata a Lei específica sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado;  

II - programadoras de obras audiovisuais para o segmento de mercado de serviços de comunicação 

eletrônica de massa por assinatura: empresas programadoras de que trata a Lei específica sobre a 

comunicação audiovisual de acesso condicionado.” (NR)  

Art. 15.  O art. 7o da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes incisos XVIII a XXI:  

 “Art. 7o  ................................................................................................................... 

XVIII - regular e fiscalizar o cumprimento dos princípios da comunicação audiovisual de acesso 

condicionado, das obrigações de programação, empacotamento e publicidade e das restrições ao 

capital total e votante das produtoras e programadoras fixados pela Lei que dispõe sobre a 

comunicação audiovisual de acesso condicionado;  

XIX - elaborar e tornar público plano de trabalho como instrumento de avaliação da atuação 

administrativa do órgão e de seu desempenho, estabelecendo os parâmetros para sua administração, 

bem como os indicadores que permitam quantificar, objetivamente, a sua avaliação periódica, 

inclusive com relação aos recursos aplicados em fomento à produção de audiovisual;  

XX - enviar relatório anual de suas atividades ao Ministério da Cultura e, por intermédio da 

Presidência da República, ao Congresso Nacional;  

XXI - tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais no 

âmbito de suas competências, nos termos do § 6o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985. 

        .....................................................................................................................................” (NR)  
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CAPÍTULO V 

DO CONTEÚDO BRASILEIRO  

Art. 16.  Nos canais de espaço qualificado, no mínimo 3h30 (três horas e trinta minutos) semanais dos 

conteúdos veiculados no horário nobre deverão ser brasileiros e integrar espaço qualificado, e metade 

deverá ser produzida por produtora brasileira independente. (Vigência)     (Vigência) 

Art. 17.  Em todos os pacotes ofertados ao assinante, a cada 3 (três) canais de espaço qualificado 

existentes no pacote, ao menos 1 (um) deverá ser canal brasileiro de espaço qualificado. (Vigência)   

(Vigência) 

§ 1o  Da parcela mínima de canais brasileiros de espaço qualificado de que trata o caput, pelo menos 

1/3 (um terço) deverá ser programado por programadora brasileira independente.  

§ 2o  A empacotadora estará obrigada a cumprir o disposto no caput até o limite de 12 (doze) canais 

brasileiros de espaço qualificado.  

§ 3o  As empacotadoras que ofertarem pacotes distribuídos por tecnologias que possibilitem distribuir, 

no máximo, pacotes com até 31 (trinta e um) canais de programação estarão obrigadas a cumprir o 

disposto no caput deste artigo até o limite de 3 (três) canais, bem como serão dispensadas do 

cumprimento do disposto no art. 18.  

§ 4o  Dos canais brasileiros de espaço qualificado a serem veiculados nos pacotes, ao menos 2 (dois) 

canais deverão veicular, no mínimo, 12 (doze) horas diárias de conteúdo audiovisual brasileiro 

produzido por produtora brasileira independente, 3 (três) das quais em horário nobre.  

§ 5o  A programadora de pelo menos um dos canais de que trata o § 4o não poderá ser controlada, 

controladora ou coligada a concessionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens.  

Art. 18.  Nos pacotes em que houver canal de programação gerado por programadora brasileira que 

possua majoritariamente conteúdos jornalísticos no horário nobre, deverá ser ofertado pelo menos um 

canal adicional de programação com as mesmas características no mesmo pacote ou na modalidade 

avulsa de programação, observado o disposto no § 4o do art. 19. (Vide artigo 37§ 4º)  (Vide artigo 40)  

(Vide artigo 41) 

Parágrafo único.  As programadoras dos canais de que trata o caput deste artigo não poderão deter 

relação de controle ou coligação entre si.  

Art. 19.  Para efeito do cumprimento do disposto nos arts. 16 e 17, serão desconsiderados: (Vigência) 

I - os canais de programação de distribuição obrigatória de que trata o art. 32, ainda que veiculados em 

localidade distinta daquela em que é distribuído o pacote;  

II - os canais de programação que retransmitirem canais de geradoras detentoras de outorga de 

radiodifusão de sons e imagens em qualquer localidade;  

III - os canais de programação operados sob a responsabilidade do poder público;  
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IV - os canais de programação cuja grade de programação não tenha passado por qualquer 

modificação para se adaptar ao público brasileiro, incluindo legendagem, dublagem para língua 

portuguesa ou publicidade específica para o mercado brasileiro;  

V - os canais de programação dedicados precipuamente à veiculação de conteúdos de cunho erótico;  

VI - os canais ofertados na modalidade avulsa de programação;  

VII - os canais de programação ofertados em modalidade avulsa de conteúdo programado.  

§ 1o  Para os canais de que trata o inciso VI, aplica-se o disposto no art. 16.  

§ 2o  Na oferta dos canais de que trata o inciso VII, no mínimo 10% (dez por cento) dos conteúdos 

ofertados que integrarem espaço qualificado deverão ser brasileiros.  

§ 3o  O cumprimento da obrigação de que trata o § 2o será aferido em conformidade com período de 

apuração estabelecido pela Ancine.  

§ 4o  Para efeito do cumprimento do disposto no art. 18, serão desconsiderados os canais de que 

tratam os incisos III, IV, V e VII do caput deste artigo.  

Art. 20.  A programadora ou empacotadora, no cumprimento das obrigações previstas nos arts. 16 a 

18, observará as seguintes condições: (Vigência) 

I - pelo menos a metade dos conteúdos audiovisuais deve ter sido produzida nos 7 (sete) anos 

anteriores à sua veiculação;  (Vigência) 

II - o conteúdo produzido por brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 (dez) anos será equiparado 

ao produzido por produtora brasileira;  

III - o conteúdo produzido por brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 (dez) anos será 

equiparado ao produzido por produtora brasileira independente, caso seu produtor atenda as condições 

previstas na alínea “c” do inciso XIX do art. 2o;  

IV - quando o cálculo dos percentuais e razões não resultar em número inteiro exato, considerar-se-á a 

parte inteira do resultado.  

Art. 21.  Em caso de comprovada impossibilidade de cumprimento integral do disposto nos arts. 16 a 

18, o interessado deverá submeter solicitação de dispensa à Ancine, que, caso reconheça a 

impossibilidade alegada, pronunciar-se-á sobre as condições e limites de cumprimento desses artigos. 

(Vigência) 

Art. 22.  Regulamentação da Ancine disporá sobre a fixação do horário nobre, respeitado o limite 

máximo de 7 (sete) horas diárias para canais de programação direcionados para crianças e 

adolescentes e de 6 (seis) horas para os demais canais de programação. (Vigência) 

Art. 23.  Nos 2 (dois) primeiros anos de vigência desta Lei, o número de horas de que trata o caput do 

art. 16, as resultantes das razões estipuladas no caput e no § 1o do art. 17 e o limite de que trata o § 3o 

do art. 17 serão reduzidos nas seguintes razões: (Vigência) 

I - 2/3 (dois terços) no primeiro ano de vigência da Lei;  

II - 1/3 (um terço) no segundo ano de vigência da Lei.  
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Art. 24.  O tempo máximo destinado à publicidade comercial em cada canal de programação deverá 

ser igual ao limite estabelecido para o serviço de radiodifusão de sons e imagens.  

Parágrafo único.  O disposto no caput deste artigo não se aplica aos canais de que trata o art. 32 desta 

Lei e aos canais exclusivos de publicidade comercial, de vendas e de infomerciais.  

Art. 25.  Os programadores não poderão ofertar canais que contenham publicidade de serviços e 

produtos em língua portuguesa, legendada em português ou de qualquer forma direcionada ao público 

brasileiro, com veiculação contratada no exterior, senão por meio de agência de publicidade nacional.  

§ 1o  A Ancine fiscalizará o disposto no caput e oficiará à Anatel e à Secretaria da Receita Federal do 

Brasil em caso de seu descumprimento.  

§ 2o  A Anatel oficiará às distribuidoras sobre os canais de programação em desacordo com o disposto 

no § 1o, cabendo a elas a cessação da distribuição desses canais após o recebimento da comunicação.  

 

CAPÍTULO VI 

DO ESTÍMULO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL  

Art. 26.  O Anexo I da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar 

acrescido do quadro constante do Anexo desta Lei, e seus arts. 32, 33, 35, 36, 38 e 39 passam a vigorar 

com a seguinte redação, renumerando-se o parágrafo único do art. 38 para § 1º.    (Produção de efeito) 

 “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. .......................................................” (NR)  

 “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. .............................................................  

§ 3º  A Condecine será devida:  

I - uma única vez a cada 5 (cinco) anos, para as obras a que se refere o inciso I do caput deste artigo;  

II - a cada 12 (doze) meses, para cada segmento de mercado em que a obra seja efetivamente 

veiculada, para as obras a que se refere o inciso II do caput deste artigo;  
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III - a cada ano, para os serviços a que se refere o inciso III do caput deste artigo.  

§ 4o  Na ocorrência de modalidades de serviços qualificadas na forma do inciso II do art. 32 não 

presentes no Anexo I desta Medida Provisória, será devida pela prestadora a Contribuição referente ao 

item “a” do Anexo I, até que Lei fixe seu valor.” (NR)  

 “Art. 35.  ........................................................................................................................... 

III - o responsável pelo pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega das importâncias referidas 

no parágrafo único do art. 32;  

IV - as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações, relativamente 

ao disposto no inciso II do art. 32;  

V - o representante legal e obrigatório da programadora estrangeira no País, na hipótese do inciso III 

do art. 32.” (NR)  

 “Art. 36.  .......................................................................................................................... 

VII - anualmente, até o dia 31 de março, para os serviços de que trata o inciso II do art. 32 desta 

Medida Provisória.” (NR)  

 “Art. 38.  ..................…………............................................................................................  

§ 1o  ...........................…………................................................……................................  

§ 2º  A Ancine e a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel exercerão as atividades de 

regulamentação e fiscalização no âmbito de suas competências e poderão definir o recolhimento 

conjunto da parcela da Condecine devida referente ao inciso III do caput do art. 33 e das taxas de 

fiscalização de que trata a Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, que cria o Fundo de Fiscalização das 

Telecomunicações.” (NR)  

 “Art. 39.  ......................................................................  

XI - a Anatel, as Forças Armadas, a Polícia Federal, as Polícias Militares, a Polícia Rodoviária 

Federal, as Polícias Civis e os Corpos de Bombeiros Militares. 

............................................................................................................................” (NR)  

Art. 27.  O art. 4o da Lei no 11.437, de 28 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte 

redação: (Produção de efeito) 

“Art. 4o  ........................................................................................................................  

§ 3º  As receitas de que trata o inciso III do caput do art. 33 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de 

setembro de 2001, deverão ser utilizadas nas seguintes condições:  

I - no mínimo, 30% (trinta por cento) deverão ser destinadas a produtoras brasileiras estabelecidas nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos critérios e condições estabelecidos pela Agência Nacional 

do Cinema - Ancine, que deverão incluir, entre outros, o local da produção da obra audiovisual, a 

residência de artistas e técnicos envolvidos na produção e a contratação, na região, de serviços 

técnicos a ela vinculados;  

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

audiovisual independente veiculado primeiramente nos canais comunitários, universitários e de 
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programadoras brasileiras independentes de que trata a Lei que dispõe sobre a comunicação 

audiovisual de acesso condicionado.  

§ 4o  Para efeito do disposto no § 3o deste artigo, entende-se como produtora brasileira aquela 

definida nos termos da Lei específica que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso 

condicionado.” (NR)  

Art. 28.  O caput do art. 8o da Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  (Produção de efeito) 

 “Art. 8o  A Taxa de Fiscalização de Funcionamento será paga, anualmente, até o dia 31 de março, e 

seus valores serão os correspondentes a 33% (trinta e três por cento) dos fixados para a Taxa de 

Fiscalização de Instalação. 

        ..........................................................................................................................” (NR)  

 

CAPÍTULO VII 

DA DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO PELAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE 

ACESSO CONDICIONADO  

Art. 29.  A atividade de distribuição por meio do serviço de acesso condicionado é livre para empresas 

constituídas sob as Leis brasileiras, com sede e administração no País, sendo regida pelas disposições 

previstas nesta Lei, na Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, e na regulamentação editada pela Agência 

Nacional de Telecomunicações - Anatel.  

Parágrafo único.  A Anatel regulará e fiscalizará a atividade de distribuição.  

Art. 30.  As distribuidoras e empacotadoras não poderão, diretamente ou por intermédio de suas 

controladas, controladoras ou coligadas inserir ou associar qualquer tipo de publicidade ou conteúdo 

audiovisual nos canais de programação ou nos conteúdos audiovisuais avulsos veiculados sem a prévia 

e expressa autorização do titular do canal de programação ou do conteúdo a ser veiculado, 

respectivamente.  

Art. 31.  As prestadoras do serviço de acesso condicionado somente poderão distribuir conteúdos 

empacotados por empresa regularmente credenciada pela Ancine, observado o § 2o do art. 4o desta 

Lei.  

§ 1o  As prestadoras do serviço de acesso condicionado deverão tornar pública a empacotadora do 

pacote por ela distribuído.  

§ 2o  A distribuidora não poderá ofertar aos assinantes pacotes que estiverem em desacordo com esta 

Lei.  

Art. 32.  A prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua área de prestação, 

independentemente de tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar disponíveis, sem quaisquer 

ônus ou custos adicionais para seus assinantes, em todos os pacotes ofertados, canais de programação 

de distribuição obrigatória para as seguintes destinações:  
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I - canais destinados à distribuição integral e simultânea, sem inserção de qualquer informação, do 

sinal aberto e não codificado, transmitido em tecnologia analógica pelas geradoras locais de 

radiodifusão de sons e imagens, em qualquer faixa de frequências, nos limites territoriais da área de 

cobertura da concessão;  

II - um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos seus trabalhos, 

especialmente a transmissão ao vivo das sessões;  

III - um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos seus trabalhos, 

especialmente a transmissão ao vivo das sessões;  

IV - um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos do Poder Judiciário 

e dos serviços essenciais à Justiça;  

V - um canal reservado para a prestação de serviços de radiodifusão pública pelo Poder Executivo, a 

ser utilizado como instrumento de universalização dos direitos à informação, à comunicação, à 

educação e à cultura, bem como dos outros direitos humanos e sociais;  

VI - um canal reservado para a emissora oficial do Poder Executivo;  

VII - um canal educativo e cultural, organizado pelo Governo Federal e destinado para o 

desenvolvimento e aprimoramento, entre outros, do ensino a distância de alunos e capacitação de 

professores, assim como para a transmissão de produções culturais e programas regionais;  

VIII - um canal comunitário para utilização livre e compartilhada por entidades não governamentais e 

sem fins lucrativos;  

IX - um canal de cidadania, organizado pelo Governo Federal e destinado para a transmissão de 

programações das comunidades locais, para divulgação de atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos 

dos poderes públicos federal, estadual e municipal;  

X - um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras de 

Vereadores localizadas nos Municípios da área de prestação do serviço e a Assembleia Legislativa do 

respectivo Estado ou para uso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinado para a divulgação 

dos trabalhos parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;  

XI - um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as instituições de ensino 

superior localizadas no Município ou Municípios da área de prestação do serviço, devendo a reserva 

atender a seguinte ordem de precedência:  

a) universidades;  

b) centros universitários;  

c) demais instituições de ensino superior.  

§ 1o  A programação dos canais previstos nos incisos II e III deste artigo poderá ser apresentada em 

um só canal, se assim o decidir a Mesa do Congresso Nacional.  

§ 2o  A cessão às distribuidoras das programações das geradoras de que trata o inciso I deste artigo 

será feita a título gratuito e obrigatório.  
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§ 3o  A distribuidora do serviço de acesso condicionado não terá responsabilidade sobre o conteúdo da 

programação veiculada nos canais previstos neste artigo nem estará obrigada a fornecer infraestrutura 

para as atividades de produção, programação ou empacotamento.  

§ 4o  As programadoras dos canais de que tratam os incisos II a XI deste artigo deverão viabilizar, a 

suas expensas, a entrega dos sinais dos canais nas instalações indicadas pelas distribuidoras, nos 

termos e condições técnicas estabelecidos pela Anatel.  

§ 5o  Os canais previstos nos incisos II a XI deste artigo não terão caráter privado, sendo vedadas a 

veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus 

intervalos, assim como a transmissão de publicidade comercial, ressalvados os casos de patrocínio de 

programas, eventos e projetos veiculados sob a forma de apoio cultural.  

§ 6o  Os canais de que trata este artigo deverão ser ofertados em bloco e em ordem numérica virtual 

sequencial, sendo vedado intercalá-los com outros canais de programações, respeitada a ordem de 

alocação dos canais no serviço de radiodifusão de sons e imagens, inclusive em tecnologia digital, de 

cada localidade.  

§ 7o  Em caso de inviabilidade técnica ou econômica, o interessado estará desobrigado do 

cumprimento do disposto no § 6o deste artigo e deverá comunicar o fato à Anatel, que deverá ou não 

aquiescer no prazo de 90 (noventa) dias do comunicado, sob pena de aceitação tácita mediante postura 

silente em função de decurso de prazo.  

§ 8o  Em casos de inviabilidade técnica ou econômica comprovada, a Anatel determinará a não 

obrigatoriedade da distribuição de parte ou da totalidade dos canais de que trata este artigo nos meios 

de distribuição considerados inapropriados para o transporte desses canais em parte ou na totalidade 

das localidades servidas pela distribuidora.  

§ 9o  Na hipótese da determinação da não obrigatoriedade da distribuição de parte dos canais de que 

trata este artigo, a Anatel disporá sobre quais canais de programação deverão ser ofertados pelas 

distribuidoras aos usuários, observando-se a isonomia entre os canais de que trata o inciso I deste 

artigo de uma mesma localidade, priorizando após as geradoras locais de conteúdo nacional ao menos 

um canal religioso em cada localidade, caso existente, na data da promulgação desta Lei.  

§ 10.  Ao distribuir os canais de que trata este artigo, a prestadora do serviço de acesso condicionado 

não poderá efetuar alterações de qualquer natureza nas programações desses canais.  

§ 11.  O disposto neste artigo não se aplica aos distribuidores que ofertarem apenas modalidades 

avulsas de conteúdo.  

§ 12.  A geradora local de radiodifusão de sons e imagens de caráter privado poderá, a seu critério, 

ofertar sua programação transmitida com tecnologia digital para as distribuidoras de forma isonômica 

e não discriminatória, nas condições comerciais pactuadas entre as partes e nos termos técnicos 

estabelecidos pela Anatel, ficando, na hipótese de pactuação, facultada à prestadora do serviço de 

acesso condicionado a descontinuidade da transmissão da programação com tecnologia analógica 

prevista no inciso I deste artigo.  
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§ 13.  Caso não seja alcançado acordo quanto às condições comerciais de que trata o § 12, a geradora 

local de radiodifusão de sons e imagens de caráter privado poderá, a seu critério, exigir que sua 

programação transmitida com tecnologia digital seja distribuída gratuitamente na área de prestação do 

serviço de acesso condicionado, desde que a tecnologia de transmissão empregada pelo distribuidor e 

de recepção disponível pelo assinante assim o permitam, de acordo com critérios estabelecidos em 

regulamentação da Anatel.  

§ 14.  Na hipótese de que trata o § 13, a cessão da programação em tecnologia digital não ensejará 

pagamento por parte da distribuidora, que ficará desobrigada de ofertar aos assinantes a programação 

em tecnologia analógica.  

§ 15.  Equiparam-se às geradoras de que trata o inciso I deste artigo as retransmissoras habilitadas a 

operar em regiões de fronteira de desenvolvimento do País que realizarem inserções locais de 

programação e publicidade, inclusive as que operarem na Amazônia Legal.  

§ 16.  É facultado à geradora de radiodifusão que integre rede nacional proibir que seu sinal seja 

distribuído mediante serviço de acesso condicionado fora dos limites territoriais de sua área de 

concessão, bem como vedar que o sinal de outra geradora integrante da mesma rede seja distribuído 

mediante serviço de acesso condicionado nos limites territoriais alcançados pela transmissão de seus 

sinais via radiodifusão.  

§ 17.  Na distribuição dos canais de que trata este artigo, deverão ser observados os critérios de 

qualidade técnica estabelecidos pela Anatel, sendo que, para os canais de que trata o inciso I, é de 

exclusiva responsabilidade da prestadora do serviço de acesso condicionado a recepção do sinal das 

geradoras para sua distribuição aos assinantes.  

§ 18.  A Anatel regulamentará os critérios de compartilhamento do canal de que trata o inciso XI entre 

entidades de uma mesma área de prestação de serviço.  

§ 19.  A programação dos canais previstos nos incisos VIII e IX deste artigo poderá ser apresentada 

em um só canal, se assim o decidirem os responsáveis por esses canais.  

§ 20.  A dispensa da obrigação de distribuição de canais nos casos previstos no § 8o deverá ser 

solicitada pela interessada à Anatel, que deverá se manifestar no prazo de 90 (noventa) dias do 

recebimento da solicitação, sob pena de aceitação tácita mediante postura silente em função de decurso 

de prazo.  

§ 21.  Nas localidades onde não houver concessão para exploração do serviço de radiodifusão de sons 

e imagens, caso o sinal de geradora ou retransmissora de radiodifusão de sons e imagens em 

tecnologia analógica alcance os limites territoriais dessa localidade, a distribuidora deverá distribuir 

esse sinal, vedada a distribuição de programação coincidente e observado o disposto nos §§ 7o a 9o e 

16.  

 

CAPÍTULO VIII 

DOS ASSINANTES DO SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO  
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Art. 33.  São direitos do assinante do serviço de acesso condicionado, sem prejuízo do disposto na Lei 

no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e nas demais normas 

aplicáveis às relações de consumo e aos serviços de telecomunicações:  

I - conhecer, previamente, o tipo de programação a ser exibida;  

II - contratar com a distribuidora do serviço de acesso condicionado os serviços de instalação e 

manutenção dos equipamentos necessários à recepção dos sinais;  

III - (VETADO);  

IV - relacionar-se apenas com a prestadora do serviço de acesso condicionado da qual é assinante;  

V - receber cópia impressa ou em meio eletrônico dos contratos assim que formalizados;  

VI - ter a opção de contratar exclusivamente, de forma onerosa, os canais de distribuição obrigatória 

de que trata o art. 32.  

Art. 34.  As prestadoras do serviço de acesso condicionado deverão atender os usuários em bases não 

discriminatórias, exceto se a discriminação for necessária para o alcance de objetivos sociais 

relevantes suportados por políticas públicas que a justifiquem.  

 

CAPÍTULO IX 

DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

Art. 35.  O não cumprimento do disposto nesta Lei por prestadora do serviço de acesso condicionado 

implicará a aplicação das penalidades previstas na Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997.  

Art. 36.  A empresa no exercício das atividades de programação ou empacotamento da comunicação 

audiovisual de acesso condicionado que descumprir quaisquer das obrigações dispostas nesta Lei 

sujeitar-se-á às seguintes sanções aplicáveis pela Ancine, sem prejuízo de outras previstas em Lei, 

inclusive as de natureza civil e penal:  

I - advertência;  

II - multa, inclusive diária;  

III - suspensão temporária do credenciamento;  

IV - cancelamento do credenciamento.  

§ 1o  Na aplicação de sanções, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela 

resultantes para os assinantes, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os 

antecedentes do infrator e a reincidência específica, entendida como a repetição de falta de igual 

natureza após decisão administrativa anterior.  

§ 2o  Nas infrações praticadas por pessoa jurídica, também serão punidos com a sanção de multa seus 

administradores ou controladores, quando tiverem agido de má-fé.  

§ 3o  A existência de sanção anterior será considerada como agravante na aplicação de outra sanção.  

§ 4o  A multa poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sanção, não devendo ser 

inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) nem superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para 

cada infração cometida.  
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§ 5o  Na aplicação de multa, serão considerados a condição econômica do infrator e o princípio da 

proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.  

§ 6o  A suspensão temporária do credenciamento, que não será superior a 30 (trinta) dias, será imposta 

em caso de infração grave cujas circunstâncias não justifiquem o cancelamento do credenciamento.  

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 37.  Revogam-se o art. 31 da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e os 

dispositivos constantes dos Capítulos I a IV, VI e VIII a XI da Lei no 8.977, de 6 de janeiro de 1995.  

§ 1o  Os atos de outorga de concessão e respectivos contratos das atuais prestadoras do Serviço de TV 

a Cabo - TVC, os termos de autorização já emitidos para as prestadoras do Serviço de Distribuição de 

Canais Multiponto Multicanal - MMDS e do Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de 

Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH, assim como os atos de autorização de uso de 

radiofrequência das prestadoras do MMDS e do Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA, 

continuarão em vigor, sem prejuízo da adaptação aos condicionamentos relativos à programação e 

empacotamento previstos no Capítulo V, até o término dos prazos de validade neles consignados, 

respeitada a competência da Anatel quanto à regulamentação do uso e à administração do espectro de 

radiofrequências, devendo a Agência, no que couber, adequar a regulamentação desses serviços às 

disposições desta Lei.  

§ 2o  A partir da aprovação do regulamento do serviço de acesso condicionado, as atuais prestadoras 

de TVC, MMDS, DTH e TVA, desde que preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias, 

poderão solicitar à Anatel a adaptação das respectivas outorgas para termos de autorização para 

prestação do serviço de acesso condicionado, assegurando-se o direito de uso de radiofrequência pelos 

prazos remanescentes, na forma prevista na legislação pertinente e na regulamentação editada pela 

Anatel, em especial a de uso da radiofrequência.  

§ 3o  As prestadoras de TVC, MMDS, DTH e TVA que tiverem suas outorgas adaptadas para 

prestação do serviço de acesso condicionado deverão assegurar a continuidade da prestação dos 

serviços aos seus assinantes, com preços similares ou inferiores aos por elas praticados, na mesma área 

de prestação dos serviços.  

§ 4o  O disposto nos arts. 16 a 18 desta Lei será aplicado a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data 

de vigência desta Lei a todas as empresas que exerçam atividades de programação ou empacotamento, 

inclusive aquelas cujos canais ou pacotes sejam distribuídos mediante os serviços de TVC, MMDS, 

DTH e TVA, independentemente das obrigações dispostas nos demais parágrafos deste artigo relativas 

à atividade de distribuição mediante serviço de acesso condicionado, TVC, MMDS, DTH e TVA.  

§ 5o  Não serão devidas compensações financeiras às prestadoras dos serviços mencionados no § 1o 

nos casos de adaptação de outorgas de que trata este artigo.  



98 

 

§ 6o  Até a aprovação do regulamento do serviço de acesso condicionado, só serão admitidas pela 

Anatel renovações de outorgas, de autorização do direito de uso de radiofequências, alterações na 

composição societária da prestadora, bem como transferências de outorgas, de controle ou demais 

alterações de instrumentos contratuais referentes à prestação dos serviços mencionados no § 1o para 

prestadoras que se comprometerem com a Anatel a promover a adaptação de seus instrumentos de 

outorga para o serviço de acesso condicionado imediatamente após a aprovação do regulamento, que 

conterá os critérios de adaptação.  

§ 7o  Após a aprovação do regulamento do serviço de acesso condicionado pela Anatel, só serão 

admitidas renovações e transferências de outorgas, de controle, renovações de autorização do direito 

de uso de radiofrequência, alterações na composição societária da prestadora ou demais alterações de 

instrumentos contratuais referentes à prestação dos serviços mencionados no § 1o para prestadoras que 

adaptarem seus instrumentos de outorga para o serviço de acesso condicionado.  

§ 8o  A partir da aprovação desta Lei, não serão outorgadas novas concessões ou autorizações para a 

prestação dos serviços de TVC, DTH, MMDS e TVA.  

§ 9o  A outorga para a prestação do serviço de acesso condicionado estará condicionada à não 

detenção de outorgas para os serviços de TV a Cabo - TVC, de Distribuição de Canais Multiponto 

Multicanal - MMDS, de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - 

DTH ou Especial de Televisão por Assinatura - TVA pela interessada ou por suas controladas, 

controladoras ou coligadas, bem como à adaptação de todas as outorgas da interessada e de suas 

controladas, controladoras ou coligadas para termos de autorização para prestação do serviço de 

acesso condicionado, nos termos dos §§ 2o e 6o.  

§ 10.  A Anatel deverá adotar as medidas necessárias para o tratamento da solicitação de que tratam os 

§§ 2o e 6o e se pronunciar sobre ela no prazo máximo de 90 (noventa) dias do seu recebimento.  

§ 11.  As atuais concessões para a prestação de TVA cujos atos de autorização de uso de 

radiofrequência estejam em vigor, ou dentro de normas e regulamentos editados pela Anatel, até a data 

da promulgação desta Lei, poderão ser adaptadas para prestação do serviço de acesso condicionado, 

nas condições estabelecidas nesta Lei, permanecendo, neste caso, vigentes os atos de autorização de 

uso de radiofrequência associados pelo prazo remanescente da outorga, contado da data de vencimento 

de cada outorga individualmente, não sendo objeto de renovação adicional.  

§ 12.  Não se aplica o disposto nos arts. 5o e 6o aos detentores de autorizações para a prestação de 

TVA.  

§ 13.  O disposto nos §§ 1o, 2o e 11 deste artigo não retira da Anatel a competência para alterar a 

destinação de radiofrequências ou faixas prevista no art. 161 da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997.  

§ 14.  As solicitações de que tratam os §§ 2o e 6o serão consideradas automaticamente aprovadas caso 

a Anatel não se pronuncie sobre elas no prazo estabelecido no § 10.  

§ 15.  O art. 24 da Lei no 8.977, de 6 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:  
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 “Art. 24.  Excluídos os canais referidos nos incisos I, II e III do art. 23, os demais canais serão 

contratados livremente pela operadora de TV a Cabo à empacotadora ou programadora de sua 

escolha.” (NR)  

§ 16.  Aplicam-se às distribuidoras dos serviços de TVC, MMDS e DTH o disposto nos incisos XIX e 

XXII do art. 2o, nos §§ 1o e 2o do art. 4o e nos arts. 7o, 8o, 11, 30 e 31 desta Lei.  

§ 17.  No caso das prestadoras de TVC, para efeito do cumprimento do disposto nos arts. 16 a 18 desta 

Lei, serão desconsiderados os canais de que trata o art. 23 da Lei no 8.977, de 6 de janeiro de 1995.  

§ 18.  A concessionária do STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado poderá solicitar, a qualquer 

tempo, a adequação do contrato de concessão para eliminação das restrições que vedem a 

possibilidade de que a concessionária do serviço e suas coligadas, controladas ou controladoras 

prestem serviço de TVC, inclusive nas áreas geográficas de prestação do serviço objeto da referida 

concessão, desde que se comprometam com a adaptação obrigatória de que tratam os §§ 2o, 6o, 7o e 

9o.  

§ 19.  A Anatel adotará todas as medidas necessárias para o tratamento da solicitação de que trata o § 

18, publicando formalmente o ato de aprovação quanto ao solicitado no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias do seu recebimento.  

§ 20.  O disposto no art. 32 aplica-se aos serviços de TVC, MMDS e DTH.  

Art. 38.  O art. 86 da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 “Art. 86.  A concessão somente poderá ser outorgada a empresa constituída segundo as Leis 

brasileiras, com sede e administração no País, criada para explorar exclusivamente serviços de 

telecomunicações.  

Parágrafo único.  Os critérios e condições para a prestação de outros serviços de telecomunicações 

diretamente pela concessionária obedecerão, entre outros, aos seguintes princípios, de acordo com 

regulamentação da Anatel:  

I - garantia dos interesses dos usuários, nos mecanismos de reajuste e revisão das tarifas, mediante o 

compartilhamento dos ganhos econômicos advindos da racionalização decorrente da prestação de 

outros serviços de telecomunicações, ou ainda mediante a transferência integral dos ganhos 

econômicos que não decorram da eficiência ou iniciativa empresarial, observados os termos dos §§ 2o 

e 3o do art. 108 desta Lei;  

II - atuação do poder público para propiciar a livre, ampla e justa competição, reprimidas as infrações 

da ordem econômica, nos termos do art. 6o desta Lei;  

III - existência de mecanismos que assegurem o adequado controle público no que tange aos bens 

reversíveis.” (NR)  

§ 1o  A concessionária do STFC poderá solicitar, a qualquer tempo, a adequação do contrato de 

concessão às disposições deste artigo.  

§ 2o  A Anatel deverá adotar as medidas necessárias para o tratamento da solicitação de que trata o § 

1o e pronunciar-se sobre ela em até 90 (noventa) dias do seu recebimento, cabendo à Anatel, se for o 
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caso, promover as alterações necessárias ao contrato de concessão, considerando-se os critérios e 

condições previstos no parágrafo único do art. 86 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.  

Art. 39.  As prestadoras dos serviços de TV a Cabo - TVC, de Distribuição de Canais Multiponto 

Multicanal - MMDS, de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - 

DTH e Especial de Televisão por Assinatura - TVA, bem como suas controladas, controladoras ou 

coligadas, não poderão fazer uso de recursos do Fundo Nacional da Cultura, criado pela Lei no 7.505, 

de 2 de julho de 1986, restabelecido pela Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, ou dos 

mecanismos de fomento e de incentivo previstos nas Leis no 8.685, de 20 de julho de 1993, e no 

8.313, de 23 de dezembro de 1991.  

Art. 40.  O art. 5o passa a viger 1 (um) ano após a promulgação desta Lei; o inciso I do caput do art. 

20 passa a viger 4 (quatro) anos após a promulgação desta Lei; o art. 18 passa a viger 1 (um) ano após 

a promulgação desta Lei e os arts. 26 a 28 produzirão efeitos a partir do ano seguinte à sua publicação.  

Art. 41.  Os arts. 16 a 23 deixarão de viger após 12 (doze) anos da promulgação desta Lei.  

Art. 42.  A Anatel e a Ancine, no âmbito de suas respectivas competências, regulamentarão as 

disposições desta Lei em até 180 (cento e oitenta) dias da sua publicação, ouvido o parecer do 

Conselho de Comunicação Social.  

Parágrafo único.  Caso o Conselho de Comunicação Social não se manifeste no prazo de 30 (trinta) 

dias do recebimento das propostas de regulamento, estas serão consideradas referendadas pelo 

Conselho.  

Art. 43.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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