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New PublicManagement (NPM)



New Public Management

“O NPM é um conjunto de argumentos e filosofias
administrativas aceitas emdeterminados contextos e
propostas comonovo paradigma de gestão pública a
partir da emergência dos temas crise e reforma do
estado nos anos 80. O termo foi originalmente lançado
como recurso estruturador dadiscussão acadêmica
sobre as transformações transcorridas na gestão e
organização executiva de governos a partir dos anos
80” (Humberto Falcão Martins).



Características do New Public Management

• Reação ao modelo de Administração Burocrática;
• Redução ou abstenção do exercício pelo Estado das

funções empresariais (de execução e produção de bens
e serviços);

• Institucionalização da proteção (regulação) do
mercado privado; e

• Diferenciar modelos de gerencialismo puro
(neoliberalismo) dos modelos deadministração
gerencial.



Estrutura das disposições da CFB/88 sobre a 
Ordem Econômica e Financeira

• Art. 170. Princípios (livre concorrência etc.) efundamentos
da ordemeconômica (valorização do trabalho humano elivre
iniciativa ). Qualquer atividade pode ser exercidasem
autorização, salvoquandoprevisto emlei.

• Art. 173: Estado como agente produtor (exceção) emtrês
hipóteses: previsão constitucional; segurança nacional;e
relevante interesse coletivo.

• Art. 174: Estado como agente normativo e regulador de
atividade econômica: pressupõe lei e terá funções de
fiscalização, incentivo e planejamento.

• Art. 175: Prestação deserviços públicos, diretamente ou por
concessão; e

• Art. 176:Atividades econômicassobmonopólio do Estado.



Previsão constitucional da regulação e sua 
implementação

• “Art. 174. Como agente normativo eregulador da atividade
econômica, o Estado exercerá,na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público eindicativo para o setor privado”.

• Como?

• Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE –
Bresser Pereira, 1995): administraçãogerencial, voltada para
resultados.



A estrutura do Estado e a regulação no PDRAE

• Núcleo estratégico(define e fiscaliza leis e políticas) +
• Atividades exclusivas do Estado(regulação, fiscalização e

fomento: poder extroverso) +
• Atividades não exclusivas(“propriedade pública não estatal”:

sáude, educação etc.: OSs e publicização dessas atividades) +
• Produção de bens e serviços para o mercado(pertencentes,

emregra, à prorpiedade privada) .

• Agência reguladora – autarquia emregime jurídico especial,
com autonomia reforçada emrelação ao Ente Central, com
fundamento:

1. na despolitização outratamento técnico com segurança
jurídica para o regulado; e

2. na necessidade deceleridade e eficiência na regulação de
certas atividades (modelo deadministração gerencial).



Poder normativo e garantias das agências 
reguladoras

• agências reguladoras têmautonomia para edição deatos
administrativos normativos, dotados deconteúdo técnico,
respeitados os parâmetros legais;

• estabilidade dos seus dirigentes: brasileiros, de reputação
ilibada, formação universitária e elevado conhecimento dosetor
regulado, nomeado pelo Presidente da República, após
aprovação do Senado Federal – impossibilidade de exoneração
ad nutum(livre nomeação e exoneração);

• autonomia financeira (taxas regulatórias etc.); e

• não existe leique crie umregime jurídicogeral para agências
reguladoras.



Exemplos de Agências Reguladoras

• 1996: ANEEL;
• 1997: ANATEL e ANP;
• 1998: ANS;
• 1999: ANVISA;
• 2000: ANA;
• 2001:ANTAQ (transporte aquaviário), ANTT (transporte

terrestre) eANCINE ;

• 2005: ANAC e;

• 2017: ANM (mineração).



A criação da ANCINE

Lobby para estruturação de uma política pública para o desenvolvimento da 
indústria audiovisualnacional 

Superar os gargalos de produção, 
distribuição e a exibição de obras 

audiovisuais. 

Criação de uma Agência Reguladora, a ANCINE - Agência Nacional 
do Cinema*, mediante a MP 2228-1, de 13 de setembro de 2001.



A MP 2228-1/01

• Cria oConselho Superior do Cinema;

• Cria a Agência Nacional do Cinema –ANCINE e fixa
seusobjetivosecompetências;

• Cria mecanismos defomento indireto (FUNCINES, art.
39,X); e

• Cria a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional – CONDECINE.



Competências do Conselho Superior de Cinema 
(CSC)

• CSC é umórgão colegiado da estrutura daCasa Civil, a
quemcompete:

1. definir a política nacional do cinema;
2. aprovar políticas e diretrizes gerais para o

desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional,
comvistas a promover sua auto-sustentabilidade;

3. estimular a presença do conteúdo brasileiro nos
diversos segmentos de mercado;

4. acompanhar a execução das políticas referidas acima; e
5. estabelecer adistribuição da CONDECINE para cada

destinação prevista emlei.



Síntese das competências da ANCINE

ANCINE é umaagência regulatória cujas competências dividem-se
em:

- fomento ao audiovisual(incentivo fiscal, FSA, desoneração para
investimento em salas de cinema, promoção internacional etc.);

- regulação (cotas para conteúdos nacionais emcertos segmentos de
mercado; credenciamento e registro de agentes econômicos ede
obras audiovisuais brasileiras ou a seremexploradas no Brasil;
organização dos mercados de cinema,home video, televisão por
assinatura; etc.); e

- fiscalização.



Síntese das competências da ANCINE
• a ANCINE administra as políticas públicas federais de fomento

à produção e à distribuição de obras audiovisuais brasileiras
independentes e de regulação de certos segmentos de mercado
audiovisuais (a televisão abertanãoé umdeles);

• as políticas públicas federais defomento consistem em
incentivos fiscais(fomento indireto) e financiamento público
direto (fomento direto);

• as políticas públicas federais de regulação de mercado incluema
criação de cotas para obras brasileiras emcinemas e em
televisão por assinatura; e

• Considera-se regular o mercado devídeo por demanda (VOD).



POLÍTICAS DE 
FOMENTO

(com regulação)

REGULAÇÃO 
(dest. cotas)

↑OFERTA DE 
OBRAS BR.

↑ MERCADO DE 
PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO 
DE OBRAS BR. 

INDEPENDENTES

↑ DEMANDA 
POR OBRAS BR.

Eixos de atuação da ANCINE



Composição e instrumentos normativos da 
ANCINE

• Composição:
1. Diretoria Colegiada – 1 Diretor Presidente e 3 Diretores;
2. Procuradoria-Geral (AGU);
3. Ouvidoria-Geral; e
4. Auditoria.

• Instrumentos normativos:

Instrução Normativa – IN Resolução da Diretoria 
Colegiada – RDC 

Expedida pela Diretoria Colegiada,
regulamenta a legislação referente
às atividades cinematográfica e
audiovisual.

Expedida pela Diretoria Colegiada
para normatização dematérias com
efeito interno ou de caráter
precipuamente procedimental.



Exercício: identificar fundamentos do poder 
normativo e das garantias da ANCINE

• agências reguladoras têmautonomia para edição deatos
administrativos normativos: art. ______;

• estabilidade dos seus dirigentes: brasileiros, de reputação
ilibada, formação universitária e elevado conhecimento dosetor
regulado, nomeado pelo Presidente da República, após
aprovação do Senado Federal – impossibilidade de exoneração
ad nutum(livre nomeação e exoneração): art. ______; e

• autonomia financeira: art. ______.



Exemplo 1: regulação do mercado 
de televisão por assinatura (SeAC)



Como era o mercado de pay tv no 
Brasil e sua regulação antes de 

2011?



Definição de Serviço de Acesso 
Condicionado (SeAC)

“Serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no
regime privado,cuja recepçãoé condicionada à contratação
remunerada por assinantese destinado à distribuição de
conteúdos audiovisuais na forma depacotes, de canais nas
modalidades avulsa de programaçãoe avulsa de conteúdo
programado e de canaisde distribuição obrigatória, por meio
de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolosde
comunicaçãoquaisquer”.

• Programação: atividade distinta dos serviços por demanda
(video on demand - VOD), não abrangidos pela Lei 12485/11;e

• as expressões SeAC, “comunicação eletrônica de massa por
assinatura” e tv por assinatura (pay tv) são sinônimas.



Atividades da comunicação audiovisual de 
acesso condicionado (Lei 12.485/11)

- Principais agentes econômicos do SeAC:

• Produtoras (agência regulatória fiscalizadora competente:
Ancine);

• Programadoras(Ancine);
Obs: uma programadora pode ser proprietária de umou mais canais.
• Empacotadoras (operadoras quando reguladas pela Ancine:

agrupamento de pacotes de canais:negociação com
programadoras); e

• Distribuidoras de canais (operadoras quando reguladas pela
Agência Nacional de Telecomunicações:oferta e entregados
serviços ao assinante).

- um mesmo agente econômicopode exercermais de uma dessas
funções, mas hálimites à propriedade cruzadae à relação entre agentes
que exerçam diferentes funções (exemplo:distribuidoras-
programadoras).



Mudanças promovidas pela Lei 12.485/11

- Os grandes eixos de mudanças promovidas pelaLei
12.485/11foram:

• a entrada dastelecomsno mercado de distribuição de
SeAC; e

• a criação decotas:
- de empacotamentopara canaisbrasileiros: aumento no

número de canais brasileiros de AC; e
- de programaçãopara conteúdosbrasileiros que sejam

classificados como de “espaço qualificado”: aumento na
exibição de conteúdos brasileiros emSeAC.



Definições de espaço qualificado

Definição 1: qualquer tipo de conteúdo comunicado por umcanal
de acesso condicionado,excluindo-se:

• conteúdosreligiososoupolíticos;
• manifestações e eventosesportivos;
• concursos, publicidade, televendas, infomerciais, jogos

eletrônicos;
• propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado

emhorário eleitoral gratuito;
• conteúdosjornalísticos; e
• programas de auditório ancorados por apresentador”.



Definições de espaço qualificado

Definição 2: “Compreende-se por obras audiovisuais que
constituemespaço qualificado as obras audiovisuais seriadas ou
não seriadas dos tipos:
• ficção, documentário, animação; e
• reality show, videomusicale de variedades.

- A ANCINE poderá acrescentar novos tipos de obras
audiovisuais ao conceito de espaço qualificado.



Tipologia das obras constituintes de espaço 
qualificado

- Ficção*: obra produzida a partir de roteiro e cuja
trama/montagemseja organizada de forma narrativa;

- Documentário*: obra (i) produzida semroteiro a partir de
estratégias de abordagemda realidade; ou (ii) produzida a
partir de roteiro e cuja trama/montagemseja organizada de
forma discursiva por meio de narração, texto escrito ou
depoimentos de personagens reais;

- Animação*: obra produzida principalmente através de
técnicas de animação, cuja maioria dos personagens
principais, se existirem, sejamanimados;

* Tipos de obra passíveis de financiamento por fomento direto e indireto.



Tipologia das obras constituintes de espaço 
qualificado

- Reality show**: obra constituída a partir de formato de obra
audiovisual, cuja trama/montagemseja organizada a partir de
dinâmicas predeterminadas de interação entre personagensreais;

- Videomusical: obra comtrama/montagemcondicionada à trilha
musical específica, inclusive as constituídas majoritariamente
por registros audiovisuais de shows ou performances musicais,
mesmo que editados. Obras videomusicais constituídas
principalmente por registros audiovisuais de shows ou
performances musicais, mesmo que editadas, só podemcumprir
cota emcanais de conteúdo videomusical; e

- Variedades**: obra constituída por uma ou mais situações,
dinâmicas, quadros ou obras audiovisuais a partir de menor
duração,organizadasa partir de umou mais apresentadores.

** Tipos de obra passíveis de financiamento por fomento indireto.



Obra jornalística vs. documentário; programa de 
auditório ancorado por apresentador vs. variedades

- Conteúdo jornalístico*** : telejornais, debates, entrevistas,
reportagens ou outros;

- Documentário*: obra (i) produzida semroteiro a partir de
estratégias de abordagemda realidade; ou (ii) produzida a partir
de roteiro e cuja trama/montagemseja organizada de forma
discursiva por meio de narração, texto escrito ou depoimentos
de personagens reais;

- Programa de auditório ancorado por apresentador***: obra
audiovisual constituída por uma ou mais situações, dinâmicas,
quadros ou obras audiovisuais de menor duração, organizadas
emauditório a partir de umou mais apresentadores; e

- Variedades**: obra constituída por uma ou mais situações,
dinâmicas, quadros ou obras audiovisuais a partir de menor
duração,organizadas em auditório a partir de umou mais
apresentadores.

*** Tipos que não passíveis de financiamento por fomento direto nem indireto.



POLÍTICAS DE 
FOMENTO

REGULAÇÃO 
(COTAS)

↑OFERTA DE 
OBRAS BR.

↑ PRODUÇÃO E 
CONSUMO DE 

OBRAS BR. 
INDEPENDENTES

↑ DEMANDA 
POR OBRAS BR.

Cotas de programação: objetivo



Cotas de programação: o que são e quem 
são? 

Canais de SeAC obrigados a cumprir cota de programação brasiliera:

• Canal de Espaço Qualificado:
- canal de programaçãoque, no horário nobre, veicule majoritariamente
conteúdos audiovisuais que constituam espaço qualificado, sendo que pelo
menos 3h30 semanais desses conteúdos devem ser preenchidas por
conteúdos brasileiros, metade dos quais independente;

Exemplos: A&E; Animal Planet; BBC; Discovery Channel; Eurochannel;
Fox; HBO; Max; Megapix, National Geographic; Sundance Channel;
Paramount Channel; Sony Entertainment Channel; Telecine Cult; TNT; TV5
Monde; Viva; Warner Channel; Cartoon Network; Gloob; Nickelodeon; etc.

• CanalBrasileiro de Espaço Qualificado (CBEQ):

canal de espaço qualificado programado porprogramadora brasileira, que
não seja objeto de acordo de exclusividade que impeça sua programadora de
comercializá-lo para qualquer empacotadora interessada eque, no horário
nobre, veicule majoritariamente conteúdos audiovisuais brasileiros que
constituam espaço qualificado, metade dos quais deve ser independente;

Exemplos: PlayTV; Off; GNT; CanalBrasil; Arte 1; Globosat; eBis.



Cotas de programação: o que são e quem 
são? 

Canais de SeAC obrigados a cumprir cota de programação brasiliera:

• CBEQs independentes(cota igual à dos CBEQs): Cennarium TV; Chef TV;
Fashion TV Brazil; Fish TV, Mundo TV, Mix TV; Travel Box Brazil; TV
Climatempo; Woohoo; TV Rá Tim Bum; Zoomoo Brasil; e Music Box Brazil;
e

• CBEQs “super brasileiros” (12 horas diárias de conteúdo independente):
Canal Brasil; Cinebrasil TV; Curta! O Canal Independente; e Prime Box
Brasil.



Análise: horário nobre, conceito dentro do 
escopo da regulação  

• Art. 22 da Lei n. 12.485/11:

“Regulamentação da Ancine disporá sobre a fixação dohorário
nobre, respeitado o limitemáximo 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”.

• Art. 13 da Instrução Normativa 100/12
“Compreende-se por horário nobre:

I - para os canais de programação direcionados paracrianças e
adolescentes: as 7 (sete) horas compreendidasentre as 11h e as 14h e
entre as 17h e as 21hdo horário oficial de Brasília;

II - para os demais canais de programação: as 6 (seis) horas
compreendidasentre as 18h e as 24hdo horário oficial de Brasília.



Cotas de programação: requisitos
• Conteúdo brasileiro:

– deve constituirespaço qualicado;
– deve ter sido produzido porprodutora(s) brasileira(s)

(independente(s) ou não); e
– deve corresponder a uma das três classificações deobra brasileira

do art. 1º, V da MP 2228-1/01.
• Conteúdo brasileiro produzido por produtora independente:

– deve constituirespaço qualicado;
– deve ter sido produzido porprodutora brasileira independente;
– deve corresponder a uma das três classificações deobra brasileira

do art. 1º, V da MP 2228-1/01; e
– deve ter seupoder dirigente em mãos de produtora(s) brasileira(s)

independente(s).

restrições adicionais: uma programadora, a depender de sua
classificação, pode utilizaruma obra por entre 18 meses e 30 meses
para cumprir cota ematé 4 canaisde programadoras do mesmo grupo
econômico (IN).50% dessas obrasdevem ter sidoproduzidos há até 7
anos (art. 20, I da Lei 12.485/11).



Produtora brasileira 
• Cotas de programação beneficiam conteúdos de espaço qualificado

produzidos por:

� Produtora brasileira: 70% do capital social total votante pertence a
brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, responsáveis pela
gestão das atividades da empresa e pela linha editorial dos conteúdos
produzidos, com poder decisório de fato e de direito; e

� Produtora (brasileira e) independente: não controla nem é controlada
ou coligada a programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou
emissoras de TV (“agentes não independentes”); não é vinculada por
contrato que dê a sócios minoritários que sejam “agentes não
independentes” direito de veto comercial ou interferência sobre os
conteúdos produzidos; e não tem vínculo de exclusividade que a impeça
de produzir ou comercializar conteúdos para terceiros.

- Obs: uma produtora deve estar registrada na Ancine como tal: IN91/10.



Obra brasileira 
• Cotas de programação beneficiam conteúdos classificados como obras

brasileiras (as 3 hipóteses do art. 1º, V da MP 2228-1/01):

� (Co)produção 100% nacional: produzida por produtora brasileira +
diretor brasileiro ou residente há mais de três anos no Brasil + 2/3 de
artistas e técnicos brasileiros ou residentes há mais de 5 anos; ou

� Em coprodução internacional reconhecida como brasileira segundo
Tratado de Coprodução Audiovisual “ratificado” pelo Brasil; ou

� (Na ausência de Tratado) em coprodução internacional coproduzida por
produtora brasileira com pelo menos 40% dos direitos patrimoniais
sobre a obra + 2/3 de artistas e técnicos brasileiros ou residentes há
mais de 3 anos no Brasil (consultar IN 106/12).



Poder dirigente e domínio dos direitos 
patrimoniais majoritários nas obras 

independentes
• Conteúdo brasileiro produzido por produtora independente

(conteúdo brasileiro independente):aquele cujo poder dirigente e o
domínio sãodetidospor produtora(s) brasileira(s) independente(s).

Poder dirigente: “ poder de controle sobre o patrimônio da obra
audiovisual, condição que permite ao detentor ou detentores utilizar,
fruir e dispor da obra, bem como explorar diretamente ou outorgar
direitos para as diversas modalidades de exploração econômica da obra
ou de seus elementos derivados, condicionado a que a outorga,
limitada no tempo, não descaracterize a titularidade e a detenção deste
poder” (art. 7º, XLIX da IN 100/2012).

obs.: no caso decoproduções internacionaisclassificadas como
brasileiras, seu poder dirigente e o domínio da maioria dos seus
direitos serãodetidos por produtoras independentes de qualquer
nacionalidade.



Poder dirigente e domínio dos direitos 
patrimoniais majoritários sobre elementos 

derivados de obras independentes

• Agentes não independentesnão podemter opoder dirigente nem o
domínio da maioria dos direitos patrimoniais sobre elementos
derivados da obra brasileira independente constituinte deespaço
qualificado.



Uso de criações pré-existentes em obras 
brasileiras independentes de espaço qualificado

• Por via de regra, apenas cumprirão cota obras baseadas emcriações pré-
existentesdetitularidade majoritária de pessoas jurídicas que sejamagentes
independentes; ou de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos sem vínculo de exclusividadeque os impeça de produzir ou
comercializar conteúdos audiovisuais.

• Excepcionalmente, obras cinematográficas baseadas emcriações pré-
existentesde titularidade majoritária de terceiros em geralcumprirão cota
se esses titulares autorizarem a exploração econômica de tais obras pela
produtora brasileira independente ou seus outorgados em quaisquer territórios;
a qualquer tempo; sem necessidade de anuência para cada contratação;
respeitando-se os direitos do titular para outros fins.

Cases: Sessão de Terapia; e Carrossel – o Filme.



Cumprimento de cota com obras baseadas 
em formatos dos tipos reality ou variedades

Art. 24, II e III (IN 100/2012):

Conteúdos brasileiros: no caso de obra audiovisual do tiporeality show
ou do tipo variedades, classificada comoconteúdo audiovisual
brasileiro, o formato a partir do qual foi originada deve ser de
titularidade de agente econômico brasileiro.

Conteúdos brasileiros independentes: no caso de obra audiovisual do
tipo reality show ou do tipo variedades, classificada comoconteúdo
audiovisual brasileiro de produção independente, o formato a partir da
qual foi originada deve ser de titularidade deagente econômico
brasileiro.

Exercício: como fazer com que o Big Brother Brasil cumpra cota?



Como montar pacotes de canais 
para assinantes de pay tv?



Cotas de Empacotamento
Cotas de empacotamentoestabelecemproporção mínima de
canais brasileiros nos pacotes ofertados a assinantes de SeAC:

• Em todos os pacotesofertados, 1 a cada 3 canais de espaço
qualificado existentes no pacotedeverá ser canal brasileiro de
espaço qualificadoaté o limite de 12 canais brasileiros de espaço
qualificado;

• Ao menos 1/3dos canais brasileiros de espaço qualificado deverá ser
programado porprogramadora brasileira independente;

• Ao menos 2 canais brasileiros de espaço qualificado ofertados em
pacotes deverão veicular, no mínimo,12 horas diárias de conteúdo
audiovisual brasileiro produzido por produtora brasileir a
independente, 3 das quais em horário nobre. 1 desses canais deverá
ser de programadora não controlada/controladora/coligada a empresa
de tv aberta; e

• Etc.



Cotas de Empacotamento
Estãofora dessascotas de empacotamento:
• os canais de programação de distribuição obrigatória de que trata o art.

32 (must carry);

• os canais de programação que retransmitirem canais de geradoras
radiodifusoras;

• os canais de programação operados sob a responsabilidade do poder
público;

• os canais de programação cuja grade de programação não tenha
passado por qualquer modificação para se adaptar ao públicobrasileiro
(legendagem, dublagem ou publicidade para o mercado brasileiro);

• os canais de programação dedicados precipuamente à veiculação de
conteúdos de cunho erótico; e

• os canais ofertados na modalidade avulsa de programação/conteúdo
programado.



Caso prático:must carry vs. canais digitais 
abertos

• Premissa: os canais de programação de distribuição obrigatória de que
trata o art. 32 (must carry) devem ser distribuídos “sem quaisquer ônus
ou custos adicionais para seus assinantes, em todos os pacotes
ofertados” e incluem canais destinados à distribuição integral e
simultânea do sinal aberto e não codificado, transmitido emtecnologia
analógicapelas geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens e
suas retransmissoras.



Caso prático:must carry vs. canais digitais 
abertos



Caso prático:must carry vs. canais digitais 
abertos



Caso prático:must carry vs. canais digitais 
abertos



Apêndice: publicidade e pay tv



Limites à veiculação de obras publicitárias 
na programação televisiva

• Televisão por assinatura:

Lei 12485/11 - Art. 24: o tempo máximo destinado à publicidade
comercial emcada canal de programação deverá serigual ao limite
estabelecido para o serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão aberta).

• Televisão aberta:

Art. Lei 4117/62 - Art. 124: o tempo destinado na programaçãodas
estações de radiodifusão, à publicidade comercial,não poderá
exceder de 25% (vinte e cinco por cento) do total.



Análise: normas da ANCINE sobre 
publicidade estão dentro do escopo da 

regulação?  
• Art. 49 da Instrução Normativa 100:

Art. 49. O tempo máximo destinado à publicidade comercial emcada
canal de programação deverá ser igual ao limite estabelecido para o
serviço de radiodifusão de sons e imagens.

§ 1º O limite a que se refere o caput é igual ao máximo de 25% (vinte e
cinco por cento) do horário da programação diária.

§ 2º O disposto no caput não se aplica aos canais de distribuição
obrigatória e aos canais de televenda ou infomercial.

§ 3º Para os fins desta IN,as chamadas de programas serão
consideradas publicidade comercial.

§ 4º A veiculação de obras audiovisuais publicitáriasfica limitada, no
horário nobre, a 105 minutos em canais de conteúdo infantil e
adolescente e a 90 minutos nos demais canais de programação.



O mercado de televisão por assinatura hoje 
e a efetividade da sua regulação (Anatel) 



O mercado de televisão por assinatura hoje 
e a efetividade da sua regulação (Anatel) 



O mercado de televisão por assinatura hoje 
e a efetividade da sua regulação (OCA) 



O mercado de televisão por assinatura hoje 
e a efetividade da sua regulação (OCA) 



O mercado de televisão por assinatura hoje 
e a efetividade da sua regulação (OCA) 



Exemplo 2: a pretensão de regular 
o mercado de vídeo por demanda 

(VOD)



Como é o mercado de VOD no 
Brasil?



• F (free) + VOD = FVOD: usuário não paga para assistir ao(s)
conteúdo(s) selecionado(s);

• A/Ad (advertising) + VOD = A/AdVOD : usuário não paga para
assistir ao(s) conteúdo(s) selecionado(s), mas terá que visualizar
anúncio publicitário;

obs:conteúdosfreemium(= free + premium).

• S (subscription) +VOD = SVOD: usuário pagaassinaturapara assistir
a quaisquer conteúdos de umcatálogo de obraspor certo período;

• T (transactional) +VOD = TVOD : usuário paga para assistir a uma
obra selecionada (um pagamento ou transação por obra) de um
catálogo; e

• Catch up TV (ou replay TV): assinante de canal(is) de tv por
assinatura podeassistir porcerto período a conteúdos já transmitidos
como parte da grade de programaçãodesses canais.

Atuais modelos de negócio de VOD



• N (near) + VOD = NVOD: usuário pode assistir àtransmissão
linear/programada de conteúdosem horários pré-definidos. Não se
trata de VOD, mas é eventualmente tratado como parte desse mercado
(ex: pay per view -SeAC, exibição emaeronaves etc.); e

• EST (electronic sell-through) ou DTO (download to own): venda
eletrônicaem que o usuário paga pelo direito de acessopermanentea
uma obra (seja ela armazenada no própriohardware– acesso online e
off-line –, na nuvem– acesso online– etc.).

Obs. para todos eles: tais serviços podem ser prestados por meio derede
aberta/OTT (Internet) oudedicada; e (ao menos em tese)aplicam-se a
plataformas cujo catálogo é selecionado/organizado por seu proprietárioe
a plataformas cujosconteúdos são criados ou selecionados por seus
usuários(UGC).

Modelos de negócio afeitos ao mercado 
de VOD



Exemplos de plataformas de VOD 
conforme modelo(s) de negócio e 

tipo de rede utilizada



Serviços definidos na notícia regulatória (NR) e 
na Recomendação da Ancine (mai/17)

• Oferta de conteúdosaudiovisuais:
1. previamente selecionados ou organizados em catálogos;

2. transmitidos por meio de redes eletrônicas (aberta/OTT ou fechada,
independente da tecnologia utilizada);

3. em momento selecionado por seu usuário (não linearidade – exclui
NVOD);

4. similares a conteúdos comunicados por televisão (TV likeness).

• Nomenclatura: comunicação audiovisual sob demanda (CAvD).

• A CAvD divide-se emduas atividades principais:
1. serviços de vídeo por demanda, se a seleção e organização dos

conteúdos audiovisuais for parte dos serviços prestados; e

2. plataformas de compartilhamento de conteúdos audiovisuais, se a
produção ou seleção dos conteúdos audiovisuais for feita pelos
usuáriosese tais plataformas tiverem finalidade comercial.



Serviços de VOD na NR e na 
Recomendação da ANCINE  

• serviços de vídeo por demanda:

1. a seleção e organização dos conteúdos audiovisuais é parte dos
serviços prestados (responsabilidade editorial/editorial responsibility);

2. embora não haja menção à necessidade de terem “finalidade
comercial”, o acesso do usuário ocorreria mediante “visionamento de
publicidade, assinatura mensal ou compra ou aluguel de conteúdos
específicos” (FVOD estaria, portanto, excluído); e

3. com armazenamento de dados definitivo (EST/DTO) ou temporário
(a duração do armazenamento deixa de ser uma questão).

obs.: não se aventa a possibilidade de uma plataforma tambémpoder
compartilhar conteúdos (principal purpose).



Serviços de compartilhamento na NR e na 
Recomendação da ANCINE 

• serviços de compartilhamento:

1. os conteúdos armazenados e disponibilizados são produzidos ou
selecionados pelos usuários (user generated content - UGC); e

2. tais serviços devem ter “finalidade comercial”.

obs. 1: plataformas sem finalidade comercial estão fora dessa definição,mas não
se conceitua “finalidade comercial”;

obs. 2: a excludente da “finalidade comercial” não está expressa nos serviços de
VOD;

obs. 3: sua similaridade a conteúdos televisivos (tv likeness) resultaria de ambos
estarem vinculados a “recursos publicitários”.

obs. 4: não se aventa a possibilidade de uma plataforma também poder prestar
serviços de VOD (principal purpose).



O que estaria fora do escopo da na NR e da 
Recomendação da ANCINE

1) serviços deoferta de acesso a redesabertas ou fechadas;

2) oferta de conteúdoincidental à oferta de outros conteúdos;

3) serviços de caráterjornalístico;

4) catch up tv.

obs. 1: plataformas que praticam catch up tv e SVOD
simultaneamente.

obs. 2:TV everywhereestá implicitamente fora do escopo da NR.



Objetivos da NR e da Recomendação da 
ANCINE 

• conciliar características do mercado aprincípios
constitucionais aplicáveis ao SeACe a princípios
regulatórios audiovisuais para proporcionar
desenvolvimento do mercado de produção e circulação de
conteúdos audiovisuais com:

1) ambiente concorrencial e regulatório isonômico(com
responsabilidade editorialprivativa de brasileiros);

2) serviços prestados diretamente do exterior sujeitos aregistro e à
lei brasileira; e à isonomia em relação aos prestados desde o
território brasileiro(precedente SeAC); e

3) estímulo à produção nacional.

Obs.: acesso do “órgão regulador competente” ainformações para
credenciamento de agentes e de profissionais responsáveis.



Objetivos da NR e da Recomendação da 
ANCINE

• Como?

1) cota para obrasbrasileiras e brasileiras independentes
(aparente opção pelo sistema de cotas do SeAC; desafio da
fixação de cotas emcatálogos on demand);

2) “equidade” na divulgação dessas obras brasileiras por meio de
exposição nas “interfaces acessíveis a usuários”;

3) investimentodireto na produção ou no licenciamento de obras
brasileiras (?) e brasileiras independentes(reflexão sobre a
estrutura de fomento existente);

4) contribuição tributária específica para CAvD (revisão da
CONDECINE: % das receitas obtidas no mercado
brasileiro, inclusive publicitárias).

Obs.: acesso do “órgão regulador competente” ainformações sobre receitas

obtidas no Brasil e sobre obras do catálogo.



Recomendações para a regulação do CAvD
(mai/17)

• Confirmação das premissas da NR e especificação de
algumas delas:

1) Necessidade delei ordinária ;

2) Cotas: 20% do total de horas do catálogo, comreserva de 50%
para conteúdos (brasileiros) independentes;

3) Investimento escalonado de até 4% da receita bruta anual das
plataformas (quanto maior a receita, maior o percentual) no
investimento à produção e ao licenciamento de conteúdos brasileiros
independentes;

4) Exposiçãode conteúdos nacionais em todas as listas de catálogos; e

5) Migração daCONDECINE VOD para modelo de tributação
escalonada de até 4% da receita bruta anual das plataformas
(quanto maior a receita, maior o percentual), com sugestão de
aplicação desse modelo também para o mercado dehome

entertainment.



Mudança de planos (1/2): parecer 
da Secretaria de 

Acompanhamento Econômico 
sobre a NR da ANCINE em 

29/03/2017 
(leitura conjunta em sala de aula)



Mudança de planos (2/2): nova 
composição da Diretoria da 

ANCINE e do CSC. 



Status (dez/17): Grupo de 
Trabalho no CSC para estudo da 
tributação da CONDECINE para 

VOD (“Etapa 1”). 



Exercícios de fixação de conteúdo

1. Cite dois exemplos de plataforma de A/AdVOD;

2. Qual a diferença entre o serviço oferecido por meio do SVOD e do
catch-up?

3. Catch-up e TV Everywhere são expressões sinônimas?

4. Qual a diferença entre serviços de vídeo por demanda e de
compartilhamento na NR proposta pela ANCINE?



Exemplo 3: a regulação do 
mercado de cinema (noções sobre 

cota de tela)



Política Nacional do Cinema
• objetivo: garantir a disponibilidade, presença e oferta de obras

audiovisuais nacionais nas salas de exibição cinematográfica no
país (arts. 2º e 6º da MP nº 2.228-1/2001);

• instrumento de implementação: cota de telapara obras brasileiras
(art. 55 da MP 2228-1/01);

• a cota de telaprevê queexibidores devemexibir obras brasileiras
independentes delonga metragempor número de dias fixado em
decreto editado anualmente(Decreto 8.944/16);

• não servirão para o cumprimento dessa cota conteúdos exibidos em
meios eletrônicosantesde sua exibição cinematográfica; e

• as regras para contabilizar essa cota estão na IN 88 ANCINE.



Reprodução de parte do anexo do Decreto 
8.944/16



MUITO OBRIGADO!

Contato:

gilberto@cqs.adv.br


