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Perfil dos Agentes Econômicos 



Perfil dos Agentes Econômicos 
No Ceará há 157 agentes econômicos registrados na ANCINE, dos quais 124  
sediados em Fortaleza, consideradas as seguintes possibilidades de 
Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE: 
 

Desse universo 151 são empresas produtoras brasileiras independentes aptas a 
apresentarem projetos para tomar financiamento com recursos públicos federais a 
partir dos mecanismos, destas 148 estão sediadas na capital. 



Perfil dos Agentes Econômicos  
3 CNAEs que tornam as empresas aptas a tomar financiamento nos 
termos apresentados anteriormente. 



Vocações de Produção Regional  



Vocações de Produção Regional 

• SAV/MinC - Lei Rouanet - Renúncia Fiscal 
 

• ANCINE - Lei do Audiovisual - Renúncia Fiscal 
 

• FSA - Fluxo contínuo e concursos 
 

• ANCINE - CPBs Emitidos 
 
 



Vocações de Produção Regional 

Total: 1440 Projetos (Jan/2009 a Jul/2014) 

713 (49,5%):  
Documentário 

611 (42,5%): 
Ficção 

115 (8%): Animação 
 

•   Projetos de curta e média-metragem aprovados na SAV/MinC, por tipologia e região: 

RJ-SP:  
673 (46,7%) 

Centro-Oeste:  
79 (5,5%) 

Sul: 304 (21,1%) 

Nordeste: 121 (8,4%) 

Norte: 41 (2,8%) 

ES-MG:  
223 (15,5%) 



Vocações da Produção Regional 

Nordeste: 121 Norte: 41 

•   Projetos de curta e média-metragem aprovados na SAV/MinC, por tipologia e região: 

87 (72%): Documentário 

25 (20%): Ficção 

10 (8%): Animação 
 

23 (55%): 
Documentário 

14 (33%): Ficção 

5 (12%): Animação 
 

Sul: 304 

Centro-Oeste: 79 

215 (71%): Documentários 

68 (22%): Ficção 

22 (7%): Animação 
 

50 (63%): Documentários 

26 (33%): Ficção 

3 (4%): Animação 
 

RJ-SP: 673 ES-MG: 223 

188 (28%): 
Documentário 

65 (10%): Animação 
 

152 (68%): 
Documentário 

60 (27%): Ficção 

11 (5%): Animação 
 

420 (62%): Ficção 

(Jan/2009 a Jul/2014) 



Vocações da Produção Regional 
•   Projetos de longa-metragem e obra seriada aprovados na ANCINE para captação de recursos via 
renúncia fiscal, por tipologia e região: 

Total: 1094 Projetos (Jun/2012 a Ago/2014)  

RJ-SP: 904 (82,6%) 

Centro-Oeste: 24 (2,2%) 

Sul: 86 (7,9%) Nordeste: 43 (3,4%) 

Norte: 1 (0,1%) ES-MG:  
36 (3,3%) 

360 (32,9%):  
Documentário 

432 (39,5%): Ficção 

22 (2%):  
Animação 
 

52 (4,7%):  
Animação 
Seriada 
 

73 (6,7%): Ficção Seriada 

155 (14,2%):  Documentário Seriada 



 Vocações de Produção Regionais 

18 (42%):  
Documentário 

3 (7%):  
Animação Seriada 
 

2 (5%): Ficção Seriada 

1 (100%):  Documentário 

Nordeste: 43 Norte: 1 

•   Projetos de longa-metragem e obra seriada aprovados na ANCINE para captação de recursos via 
renúncia fiscal, por tipologia e região: 

20 (46%): Ficção 

25 (29%):  
Documentário 

37 (43%): Ficção 
3 (4%):  
Animação 
 

9 (10%):  
Animação 
Seriada 
 

6 (7%): Ficção 
Seriada 

6 (7%):  Documentário Seriada 

13 (54%): Ficção 

1 (4%): Documentário Seriada 

Sul: 86 

Centro-Oeste: 24 

10 (42%):  
Documentário 

RJ-SP: 904 

ES-MG: 36 

289 (32%):  
Documentários 

348 (39%): Ficção 

19 (2%):  
Animação 
 

39 (4%):  
Animação 
Seriada 
 

64 (7%): Ficção 
Seriada 

145 (16%): Documentário 
Seriada 

17 (47%):  
Documentários 

14 (39%): Ficção 

1 (3%):  
Animação 
Seriada 
 

1 (3%): Ficção 
Seriada 

3 (8%): Documentário 
Seriada 

(Jun/2012 a Ago/2014)  



Vocações da Produção Regional 

Total: 531 Projetos (Prodecine 01 e Prodav 01 / 2012-13/2013-14) 

RJ-SP: 421 (79,3%) 

Centro-Oeste: 10 (1,9%) 

Sul: 58 (10,9%) 

Nordeste: 28 (5,3%) 

Norte: 4 (0,8%) 

ES-MG: 10 (1,9%) 
102 (19,2%):  
Documentário 

227 (42,7%): 
Ficção 

21 (4%): Animação 
 27 (5,1%):  

Animação Seriada 
 

62 (11,7%): 
Ficção 
Seriada 

92 (17,3%):  
Documentário 
Seriada 

•   Projetos de longa-metragem e obra seriada inscritos no FSA, por tipologia e região: 



Vocações da Produção Regional 

4 (14,3%):  
Documentário 
Seriada 

10 (35,7%): 
 Ficção 

2 (7,1%):  
Animação Seriada 
 

3 (10,7%): 
Ficção Seriada 

Nordeste: 28 Norte: 4 

•   Projetos de longa-metragem e obra seriada inscritos no FSA, por tipologia e região: 

9 (32,1%):  
Documentário 2 (50%):  

Documentário 

1 (25%): 
 Ficção 

1 (25%): 
Ficção Seriada 

13 (22,4%):  
Documentário 

28 (48,3%): 
Ficção 

3 (5,2%): Animação 
 

4 (6,9%):  
Animação Seriada 
 

5 (8,6%): 
Ficção Seriada 

5 (8,6%):  
Documentário 
Seriada 

3 (30%):  
Documentário 

1 (10%): 
Documentário 
Seriada 

Sul: 58 

Centro-Oeste: 10 

1 (10%): 
Animação 
 

5 (50%): Ficção 

RJ-SP: 421 ES-MG: 10 

71 (16,9%):  
Documentário 

181 (43%): 
Ficção 

16 (3,8%):  
Animação 
 

21 (5%): Animação Seriada 
 

52 (12,4%): 
Ficção Seriada 

80 (19%):  
Documentário 
Seriada 

3 (30%):  
Documentário 

3 (30%): 
Ficção 

1 (10%):  
Animação 
 
 

1 (10%): 
Ficção Seriada 

2 (20%):  
Documentário 
Seriada 

(Prodecine 01 e Prodav 01 / 2012-13/2013-14) 



Vocações da Produção Regional 
•   CPBs emitidos para obras de ficção, animação e documentário, seriadas ou não-seriadas: 

Total: 2823 obras (Ano de produção: 2009 a Agosto de 2014) 

RJ-SP: 1931 (68,4%) 

Centro-Oeste: 
97 (3,4%) 

Sul: 387 (13,7%) 

Nordeste: 
226 (8%) 

Norte: 19 (0,7%) 

ES-MG: 163 (5,8%) 

486 (17,2%):  
Documentário 

1624 (57,5%): 
Ficção 

437 (15,5%): 
Animação 
 

56 (2%):  
Animação Seriada 
 

122 (4,3%): 
Ficção Seriada 

98 (3,5%):  
Documentário 
Seriada 



Vocações da Produção Regionais 

2 (0,9%):  
Documentário 
Seriada 

138 (61,1%): 
 Ficção 

8 (3,5%):  
Animação 
Seriada 
 

Nordeste: 226 Norte: 19 

43 (19%): Documentário 4 (21,1%):  
Documentário 

10 (52,6%): 
 Ficção 

5 (26,3%): 
Animação 

•   CPBs emitidos para obras de ficção, animação e documentário, seriadas ou não-seriadas: 

35 (15,5%):  
Animação 
 

50 (12,9%): 
Documentário 

255 (65,9%): 
Ficção 

54 (14%): Animação 
 

2 (0,5%):  
Animação 
Seriada 
 

17 (4,4%): 
Ficção Seriada 

9 (2,3%): Documentário 
Seriada 

20 (20,6%): Documentário 

50 (51,5%): 
Ficção 

1 (1%): 
Documentário 
Seriada 

Sul: 387 

Centro-Oeste: 97 

25 (25,8%): 
Animação 
 

1 (1%): 
Ficção 
Seriada 

RJ-SP: 1931 ES-MG: 163 

346 (17,9%): Documentário 

1085 (56,2%): 
Ficção 

269 (13,9%): Animação 
 

45 (2,3%):  
Animação 
Seriada 
 

98 (5,1%): 
Ficção 
Seriada 

88 (4,6%):  
Documentário 
Seriada 

23 (14,1%):  
Documentário 

86 (52,8%): 
Ficção 

49 (30,1%): 
Animação 
 
 

1 (0,6%): 
Animação 
Seriada 

4 (2,5%): 
Ficção Seriada 

(Ano de produção: 2009 a Agosto de 2014) 



LINHAS DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO 

• Linhas de Ação - Produção e Distribuição 
 



 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

 PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA 

 PRODUÇÃO PARA TELEVISÃO 

 DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA 

 SUPORTE AUTOMÁTICO 

 ARRANJOS REGIONAIS 

 TVs PÚBLICAS 

Linhas de Ação 



Linhas de Desenvolvimento de Projetos 



 PRODAV 03 – NÚCLEOS CRIATIVOS 

Propostas de Núcleos Criativos para o Desenvolvimento de Carteira de 
Projetos de obras audiovisuais seriadas e não seriadas, e de formatos de 
obra audiovisual, brasileiros de produção independente 

 PRODAV 04 – LABORATÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO 

Propostas de Desenvolvimento de Projetos, por meio de Laboratórios de 
Desenvolvimento, de obras audiovisuais seriadas e não seriadas, e de 
formatos de obra audiovisual, brasileiros de produção independente,  

 PRODAV 05 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

Propostas de Desenvolvimento de Projetos de obras audiovisuais seriadas e 
não seriadas, e de formatos de obra audiovisual, brasileiros de produção 
independente 

Chamadas Públicas FSA - LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

As Linhas 



 QUEM PODE PARTICIPAR 

 Qualquer empresa brasileira independente, registrada na ANCINE 

 Proibida a participação concomitante em mais de uma das Linhas de 
Desenvolvimento 

Chamadas Públicas FSA – LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

Regras de Negócio 

 APOIO DO FSA 

 São itens financiáveis, dentre outros, despesas relativas à aquisição de direitos e à 
contratação de profissionais e/ou serviços 

 Apoio em 100% dos itens financiáveis do projeto, respeitado o teto de 50% desse 
valor para remuneração de direitos autorais. Piso para remuneração profissionais de 
desenvolvimento é de 40%. 

 PRAZO DE CONCLUSÃO 

 18 meses a contar da data de desembolso dos recursos 



 TV PAGA OU ABERTA – OBRA SERIADA OU FORMATO DE OBRA SERIADA 

Ficção / Animação / Documentário  

Formato de obra audiovisual dos tipos programa de variedades ancorado por 
apresentador e reality show 

Complemento elegível: realização de episódio-piloto (com ou sem pesquisa 
qualitativa de recepção) e/ou  ‘webisódios’ e/ou demo  jogável 

 SALAS DE CINEMA – OBRA NÃO SERIADA DE LONGA-METRAGEM  

Ficção / Animação 

Complemento elegível: realização de demo jogável 

 VÍDEO POR DEMANDA – OBRA SERIADA 

Ficção / Animação 

Complemento elegível: realização de ‘webisódios’ e/ou demo  jogável 

Chamadas Públicas FSA – LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

Tipologia dos Projetos 



 Valor de cada edital: R$ 27 milhões 

 Apoio a 27 Núcleos Criativos, com desenvolvimento de ao menos 135 projetos 

 Propostas únicas por proponente, contendo o desenvolvimento de no mínimo 5 
projetos 

 Apoio de até R$ 1 milhão do FSA para cada Núcleo Criativo 

 O proponente poderá alterar a composição da Carteira de Projetos até o limite de 
50% 

Chamadas Públicas FSA – LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

PRODAV 03 – Núcleos Criativos 



 META 

Renovação de 50% das propostas contempladas na Chamada Pública anterior 

 CONDIÇÕES 

Apresentação dos Projetos Desenvolvidos dentro do prazo pré-estabelecido 

Apresentação da nova proposta de Desenvolvimento de Carteira de Projetos   

 DECISÃO DE APOIO FINANCEIRO 

Qualidade e quantidade da Carteira de Projetos Desenvolvidos 

Qualidade da nova proposta 

Resultados obtidos para a realização dos Projetos Desenvolvidos 

Chamadas Públicas FSA – LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

PRODAV 03 – Núcleos Criativos – Renovação do Suporte 



Chamadas Públicas FSA – LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

PRODAV 03 – Núcleos Criativos – Apoio Financeiro a Complementos 

Complemento Gênero Segmento Limite de Apoio 

Episódio-piloto de OS Ficção; Animação TV aberta / paga R$ 10.000/minuto 

Episódio-piloto de OS 
Documentário; Programa 

de variedades; Reality show 
TV aberta / paga R$ 5.000/minuto 

“Webisódios” Ficção; Animação 
TV aberta/paga; 

VOD 
R$ 3.000/minuto 

“Webisódios” Documentário 
TV aberta/paga; 

VOD 
R$ 3.000/minuto 

Demo jogável R$ 150 mil/demo 

 Sem limite de valor para o suporte à pesquisa qualitativa, condicionado à avaliação do 
termo de referência e proposta técnico-comercial apresentados por instituto de pesquisa 
idôneo 



Chamadas Públicas FSA – LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

PRODAV 03 – Núcleos Criativos – Critérios de Avaliação das Propostas 

QUESITOS PESO 

1 

Potencial criativo da Carteira de Projetos a partir do conceito de cada Proposta Audiovisual integrante 
(série, formato de obra seriada, obra não seriada) 

1.1 Relevância do tema, comunicabilidade e adequação da proposta ao público-alvo 15% 

1.2 Estrutura dramática e construção dos personagens / Pesquisa e conceito (DOC) 20% 

2 
Relação entre tipologia(s) de Proposta Audiovisual a ser(em) trabalhada(s) e adoção de 
metodologia e dinâmica a serem implementadas para o desenvolvimento de projetos, definindo o 
perfil do Núcleo Criativo 

20% 

3 
Qualificação técnica do profissional contratado, ou a ser contratado, na condição de líder do 
Núcleo Criativo, relacionando o perfil do Núcleo Criativo ao seu histórico de projetos de obras e 
formatos de obra audiovisual desenvolvidos 

25% 

4 
Qualificação técnica dos profissionais contratados, ou a serem contratados, na condição de demais 
integrantes do Núcleo Criativo, relacionando o perfil do Núcleo Criativo ao seu histórico de 
projetos de obras e formatos de obra audiovisual desenvolvidos 

15% 

5 
Histórico de projetos desenvolvidos e produzidos pela empresa produtora  brasileira independente 
proponente 

5% 

TOTAL 100% 



 Valor do edital: R$ 10 milhões 

 Apoio ao desenvolvimento de ao menos 58 projetos 

 Propostas únicas por proponente 

 Apoio financeiro por tipologia de projeto: 

 

 

 

 

 Inclui-se despesas referentes à participação obrigatória do representante da proposta 
selecionada em toda a dinâmica do Laboratório de Desenvolvimento 

Chamadas Públicas FSA 2013/14 – LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

PRODAV 04 – Laboratórios de Desenvolvimento 

Tipo Valor Máximo 

Obra seriada de animação ou ficção 120.000 

Obra seriada de documentário e formatos 40.000 

Obra não-seriada de longa-metragem, de ficção e animação 70.000 



 Valor de cada edital: R$ 10 milhões 

 Apoio ao desenvolvimento de ao menos 52 projetos 

 Duas propostas por proponente 

 Apoio financeiro por tipologia de projeto: 

Chamadas Públicas FSA – LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

PRODAV 05 – Desenvolvimento 

Tipo Valor Máximo 

Obra seriada de animação ou ficção 150.000 

Obra seriada de documentário e formatos 70.000 

Obra não-seriada de longa-metragem, de ficção e animação 100.000 



 Núcleos Criativos PRODAV 03  

 Para celebrar um segundo contrato, relativo à renovação do Apoio Financeiro, a 
empresa proponente terá que comprovar a viabilização da produção de pelo menos 
dois quintos dos projetos desenvolvidos da proposta de Núcleos Criativos 
contemplada na chamada pública 
 

 Caso a empresa proponente, em diferentes edições do FSA, venha a celebrar 
contratos de apoio financeiro para desenvolvimento de projetos relativos a qualquer 
Linha de desenvolvimento, com diferentes critérios de compromisso de resultados, 
deverão ser aplicadas as regras mais flexíveis. 

 

Chamadas Públicas FSA – LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

Compromisso de Resultado 



 Laboratórios de Desenvolvimento (PRODAV 04) e Desenvolvimento (PRODAV 05)  

 Para celebrar o quarto contrato, a proponente terá que comprovar a viabilização da 

produção de pelo menos um terço dos projetos desenvolvidos, sob pena de 

suspensão de participação em editais de desenvolvimento do FSA por 3 anos 

 Caso a proponente, em diferentes edições dos editais, venha a celebrar contratos de 

apoio financeiro para desenvolvimento de projetos relativos a qualquer Linha de 

desenvolvimento, com diferentes critérios de compromisso de resultados, deverão 

ser aplicadas as regras mais flexíveis 

Chamadas Públicas FSA – LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

Compromisso de Resultado 



Linhas Produção 
 



Proponentes 

Condições de Participação – Editais FSA 

 Os proponentes deverão ser PESSOAS 

JURÍDICAS, PRODUTORAS BRASILEIRAS 

INDEPENDENTES, com REGISTRO REGULAR 

NA ANCINE. 



Proponentes 

Condições de Participação – Editais FSA 

PRODUTORA BRASILEIRA  

Constituída sob as leis brasileiras 

Sede e administração no País 

70% do capital total e votante de titularidade de brasileiros natos ou naturalizados 

há mais de 10 anos 

Gestão das atividades e responsabilidade editorial sob responsabilidade de 

brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos 



Proponentes 

Condições de Participação – Editais FSA 

 PRODUTORA INDEPENDENTE 

Não é controladora, controlada ou coligada a programadoras, empacotadoras, 

distribuidoras ou concessionárias de serviço de radiodifusão de sons e imagens  

Não está vinculada a instrumento que confira ou objetive conferir a sócios minoritários, 

que sejam programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias, direito 

de veto comercial ou qualquer tipo de interferência comercial sobre os conteúdos 

produzidos  

Não mantém vínculo de exclusividade que a impeça de produzir ou comercializar para 

terceiros os conteúdos audiovisuais por ela produzidos 



Contrato de Distribuição para Obras Cinematográficas 

Condições de Participação – Editais FSA 

Obrigatório para projetos com destinação inicial 

para salas de exibição, sendo aceitos o regime 

de codistribuição e o de distribuição pela 

própria empresa produtora da obra ou empresa 

do mesmo grupo econômico, se registradas na 

ANCINE como distribuidoras. 



Retorno do Investimento do FSA 

Fundo Setorial do Audiovisual – FSA  

 PRAZO DO CONTRATO 

 7 anos a contar da primeira exibição da obra 

 

 PARTICIPAÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DE DISTRIBUIÇÃO  

 Proporcional ao valor do investimento – RBD – Receita bruta de bilheteria, descontada do 
valor retido pelos exibidores 

 

 PARTICIPAÇÃO SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DO PRODUTOR  

 Proporcional ao valor do investimento – RLP – Descontadas das deduções, inclusive das 
despesas de comercialização em cinema 

 

 PARTICIPAÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO 

 Marcas, imagens, elementos e obras derivadas, fixada em 2% sobre as receitas 



Prestação de Contas dos Recursos do FSA 

Condições de Participação – Editais FSA 

 PRAZO 

 Até o dia 15 do quinto mês seguinte à data de conclusão da obra (data de 
liberação do CPB) 

 

 NORMAS  

 Normas do agente financeiro e  específicas do FSA, e, subsidiariamente, 
regras da ANCINE 

 

 DESPESAS ADMITIDAS  

 Realizadas entre a data de encerramento das inscrições de projetos e até 4 
meses após a data de conclusão da obra 



Linhas produção para TV 



Valor do Aporte: 
• R$ 100 milhões, sendo R$ 5 milhões para telefilmes documentários. 
 
Modalidade 
• Fluxo contínuo, a partir de 17/02/2014. 

 
Elegibilidade: 
• Proponente: produtoras brasileiras independentes. 
• Tipologia das obras: obras seriadas de ficção, documentário e animação; ou não 

seriadas de documentário.  
• A obra não pode estar concluída 
• Limite de 10% por proponente ou grupo econômico 
• Limite de 25% para uma mesma programadora ou emissora 
• Reserva de 30% para produtoras das regiões NO/NE/CO e 10% para Sul, ES e 

MG. 

LINHAS TV – PRODAV 01 



• É preciso atender aos valores do pré-licenciamento obrigatório (RG PRODAV 63 
a 65). 

• Deve atender as condições de conteúdo brasileiro independente do RG 
PRODAV. 

• Participação do FSA equivalente ao licenciamento da obra para veiculação. 
• O contrato de licenciamento é obrigatório. 
• A defesa oral não é obrigatória, a critério do Comitê de Investimento. 
• Prazos:  

• 30* meses animação 
• 18* meses obras seriadas de ficção e documentário 
• 12* meses para telefilmes documentais 

*   A conclusão de todos os episódios de obras seriadas será acrescida de 6 meses, para obras com mais de 
13 e até 26 episódios, e de 12 meses no caso de obras  seriadas com mais de 26 capítulos. 

 
 
 

LINHAS TV - PRODAV 01 



Valor do aporte: 
• R$ 60 milhões 
 
Modalidade: 
• Fluxo contínuo, desde 15/01/2014 

 
Questões relevantes: 
• Proponente: Programadoras e emissoras (TV Aberta e TV por Assinatura) 
• Contratos firmados com produtores brasileiros independentes 
• Apresentação via “proposta de programação”, com tipologias de obras iguais ao 

PRODAV 01. 
 

 

LINHAS TV – PRODAV 02 (Programadora) 



• É vedada a inscrição de projetos simultaneamente no PRODAV 01 e PRODAV 02; 
 

• Nenhuma programadora ou grupo econômico poderá receber mais de R$ 10 
milhões, sendo que o limite por canal é de R$ 8 milhões; 
 

• A ampliação do limite de investimento, em até 10%, é possível na razão de 7% 
para projetos das regiões NO, NE e CO, e 3% para projetos da  região SUL, ES e 
MG. 
 
 

 

LINHAS TV – PRODAV 02 (Programadora) 



Renovação do Pré-licenciamento 

Condições de Participação – Editais FSA – Pré-licenciamento 

 AQUISIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 De forma onerosa, em montante equivalente ao menos a 20% do valor da licença 

 RENOVAÇÃO DA LICENÇA 

 De forma onerosa, em valores compatíveis com o mercado 

 PRAZO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA  

 Até o final do período inicial de vigência ou, havendo proposta de terceiro antes dessa 
data, em até 30 dias da comunicação dessa oferta 

 PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS NOVAS LICENÇAS  

 Limitado a 24 meses para cada segmento, de forma simultânea 



Linhas de Produção e Distribuição Cinematográfica 



• Prodecine 01 – produção cinema 
 

• Prodecine 02 – produção cinema, via distribuidora 
 

• Prodecine 03 -  comercialização 
 

• Prodecine 04 – produção cinema – complementação 
 

• Prodecine 05 – produção cinema – linguagem inovadora 
 

Linhas – Produção e Distribuição Cinematográfica 



Objeto: 
• Produção de obras s longa-metragem de ficção, documentário ou animação para o 

mercado de salas de exibição cinematográfica. 
  
Modalidade: 
• Investimento, via concurso 
  
Valor global: 
• R$ 30 Milhões – Inscrições de 26/12/2013 a 17/02/2014. 
  
Proponente:  
• Produtora Brasileira Independente registrada na Ancine (IN 91) 

PRODECINE 01 – Produção Cinematográfica 



Elegibilidade: 
 
• Qualquer fase de produção, exceto obras concluídas. 
• Vedado projeto já contratado em outras Chamadas anteriores do FSA ou que estejam 

concorrendo/inscritos em outras Chamadas, exceto Suporte Automático. 

 
Limites: 
• 3 projetos por proponente ou grupo econômico. 
• Teto de 10% dos recursos disponíveis na Chamada (R$ 3M) por proponente ou grupo 

econômico. 

 
Obs.: Os limites de investimentos do Regulamento Geral são referenciais  

(ex.: aporte máximo de R$ 4,5 M pra longa-metragem de ficção ou animação, 
inviável com o teto de 10%; R$ 1M para documentário). 

 
 
 

PRODECINE 01 – Produção Cinematográfica 



Investimento e Itens Financiáveis: 
• O que são? Despesas de produção até a conclusão, incluindo desenvolvimento e a 

remuneração dos serviços de gerenciamento e execução. 
• O que não entra? Despesas de agenciamento, colocação, ou  coordenação; 

comercialização, divulgação e distribuição; despesas gerais de custeio da produtora. 
• O investimento poderá contemplar o valor integral dos itens financiáveis. 
  

Desembolso 
• Parcela única (100%) > NOVIDADE! 
• É necessário ter captado 80% dos itens financiáveis. 

 
 

PRODECINE 01 – Produção Cinematográfica 



Regras de Prazos 
 

• Até 120 dias para reunir as condições de contratação após a publicação final da 
decisão de investimento. 

• As condições para desembolso devem ser atendidas em até 12 meses após a 
assinatura do contrato. 

• A obra deverá ser concluída em 18 meses (longa de ficção ou documentários) 
ou 30 meses (animação) após o desembolso. 

• A obra deverá ser lançada em até 1 ano após sua conclusão 
 

Obs.: Data de conclusão da obra = liberação do CPB (atenção para o 
pedido/requisição) 

 
 

PRODECINE 01 – Produção Cinematográfica 



Relacionamento com recursos incentivados 
 
• Apresentação do mesmo orçamento (itens financiáveis) aprovado 

anteriormente na Ancine. 
• Precisa estar dentro do prazo de captação (regras das leis de incentivo). 
• Alteração do orçamento na Ancine implica na atualização da proposta perante o 

FSA. 
  
 

 

PRODECINE 01 – Produção Cinematográfica 



 
Relação com a distribuidora 
• É interveniente no contrato e deve estar adimplente. 
• É permitida codistribuição. 
• É permitida a distribuição própria. Neste caso, não cabe comissão de 

distribuição. 
• O contrato definitivo de distribuição é condição para contratação (não é 

necessário para a inscrição). 
  
Prestação de contas dos valores investidos 
• Via BRDE (para recursos do FSA) 
• Apresentação da prestação de contas final até o dia 15 (quinze) do quinto mês 

após a conclusão da obra. 
• Despesas a partir da inscrição do projeto. 

 
 

PRODECINE 01 – Produção Cinematográfica 



Valor do aporte:  
• R$ 20 Milhões 

 
Modalidade: 
• Concurso – de 26/12/2013 a 17/02/2014 

 
Questões relevantes: 
• A produtora é a proponente. 
• Ficção e animação de até R$ 2.250.000 e documentários de até R$ 500 mil 
• Não cabe redimensionamento dos itens financiáveis. 
• 1 projeto por proponente 
• Nenhum proponente poderá receber mais de 2.250.000 

PRODECINE 05 – Inovação e Relevância Artística 



 
• O FSA poderá fazer aporte integral dos itens financiáveis.  
• É obrigatório integralizar com o aporte do FSA (para quem já tem outra fonte de 

recursos). 
• Seleção simplificada, via júri de 5 membros, sem CIFSA. 
• Forte peso (65%) nos aspectos artísticos e de adequação ao público. 
• Segunda fase de seleção contemplando: 20 propostas de maior pontuação e 12 

propostas, além das 20, cujas proponentes estejam sediadas nas regiões 
NO/NE/CO (9, limitada a suas por UF) e Sul/MG/ES (3, limitada a 1 por UF). 

• Não é necessário contrato com a distribuidora. 
 
 
 
 

PRODECINE 05 – Inovação e Relevância Artística 



Valor do Aporte 
R$ 110 milhões 
 
Modalidade 
Fluxo Contínuo – A partir de 15/01/2014 – sem prazo final (até o limite dos 
recursos) 
 
Obs: 
Linha com melhor desempenho de retorno  
(recuperação de cerca de 70% do valor investido) 

PRODECINE 02 – Produção (via Distribuidora) 



 
Questões relevantes: 

• Proponente: Distribuidoras brasileiras independentes, que tenha lançado um longa nos 
últimos 12 meses antes da inscrição na chamada 

• Obrigatório deter os direitos de distribuições no território brasileiro para o segmento de 
mercado de salas de exibição. 

• Vedações específicas: a produtora não pode ser a distribuidora (idem grupo econômico). 

• Limite de 25% dos recursos por proponente ou grupo econômico. Poderá ser ampliado 
para até 35% caso contemple 7% adicionais para projetos de produtoras das regiões NO, 
NE e CO; e 3% para SUL, MG e ES. 

• A produtora será interveniente 

• Não há defesa oral como fase obrigatória, mas poderá ocorrer convocação para uma 
reunião com o CIFSA. 

 
 
 

PRODECINE 02 – Produção (via Distribuidora) 



Valor do Aporte: 
• R$ 30 Milhões 
 
Modalidade: 
• Fluxo contínuo – A partir de 15/01/2014 
 
Questões relevantes: 
 
• A obra não pode ter sido concluída. 
• Comprovação de captação de 40% dos itens financiáveis para inscrição. 
• NO, NE, CO, Sul, MG e ES devem comprovar apenas 30% de captação. 
• É obrigatório apresentar contrato de distribuição na inscrição 
• Limite de 10% por proponente ou grupo econômico. 
• O FSA poderá aportar até 50% do total dos itens financiáveis 

 

PRODECINE 04 – Complementação na Produção 



 
• Não pode captar recursos adicionais para os itens financiáveis após a seleção. 

Se ocorrer, há regramento específico (item 4.5 do Edital). 
 

• Projetos já contemplados com investimentos do FSA estão dispensados da fase 
de análise (calha rápida), seguindo direto para a fase de decisão de 
investimentos.  
 

• Possibilidade de aditar o contrato existente. 
 

• Não há defesa oral obrigatória; mas há possibilidade de convocação para 
reunião com o CIFSA.  
 
 

PRODECINE 04 – Complementação na Produção 



Valor do aporte 
R$ 10 milhões. 
 - Investimento fixado em até $ 200 mil por projeto 
 - contrapartida de 10% da distribuidora 
 
Modalidade 
Fluxo contínuo – Inscrições desde 15/01/2014, até o encerramento dos recursos. 
 
Questões relevantes 
• Proponente: empresa produtora 
• A produtora não pode distribuir o próprio projeto. 
• As obras devem estar concluídas 
• Devem ser distribuídas em, no mínimo, 10 salas concomitantes. 
• As obras devem ter orçamento de itens financiáveis de até R$ 4MM 

 
 
 

PRODECINE 03 – Distribuição 



• A distribuidora será interveniente 
 

• Contrapartida da distribuidora: 10%; recursos próprios ou de terceiros, 
inclusive incentivados. 
 

• Processo de seleção simplificado. Após enquadramento da proposta, é 
submetido direto ao CIFSA. Não há avaliação por analistas. Poderá ser 
convocada uma defesa oral. 
 

• 120 dias para reunir as condições de contratação; 12 meses para lançar as obras 
 
 
 
 

PRODECINE 03 – Distribuição 



• Desembolso em parcela única mediante comprovação de emissão do CRT para 
sala de cinema 
 

• Prestação de contas a partir do dia 15 do sétimo mês seguinte ao desembolso. 
 

• Participação do FSA: 2% da RBD. 
 

• Há retenção prioritária da RLD até o valor de investimento do FSA (i.e., até R$ 
200 mil). 
 
 
 
 

PRODECINE 03 – Distribuição 



Linha de Arranjos Regionais 



Arranjos Regionais 

 OBJETIVO 

Suplementar recursos financeiros aportados pelos Estados, o Distrito Federal e as Capitais 

Financiamento de projetos de produção de conteúdos audiovisuais brasileiros 

independentes 

 PROJETOS A SEREM APOIADOS 

Longas-metragens 

Telefilmes 

Obras seriadas 

Pilotos e Curtas-metragens - Excepcionalmente 

 DISPOSITIVOS 

Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006 

Decreto nº 6.299 de 12 de dezembro de 2007 

Regulamento Geral do PRODAV 

Apresentação 



Arranjos Regionais 

Recursos do FSA 

 Exclusivamente modalidade investimento em projeto 

 Proporção em relação ao aporte dos órgãos ou entidades locais: 

Grupo A (Norte/Nordeste/Centro-Oeste): até duas vezes 

Grupo B (Sul/Minas Gerais/Espírito Santo): até uma vez e meia 

Grupo C (Rio de Janeiro/São Paulo): até uma vez 

 Valor total de R$ 95 milhões: 

R$ 30 milhões – Grupo C 

R$ 65 milhões – Grupos A e B 

 Limite de R$ 10 milhões por estado da federação 



Linha de Arranjos Regionais - Participação dos Estados e Capitais 
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Linha de Arranjos Regionais - Aportes FSA 
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Norte – 7.390 mil 
Nordeste – 28.860 mil 

Centro-Oeste – 15.750 mil Sudeste (MG e ES) – 4.575 mil 

Sul –  8.100 mil 3.150 

Disponibilizados – 95.000 mil 

Aprovados – 94.675 mil 

Sudeste (RJ e SP) – 30.000 mil 

15.000 
15.000 



 
A Linha de Arranjos Financeiros Estaduais e Regionais disponibiliza recursos do FSA 
em complementação a recursos locais, para apoio à produção de obras 
audiovisuais selecionadas por editais locais. 
 
Para os anos de 2014/2015, os editais dessa linha disponibilizam os valores totais 
de: 
 
• CEARÁ – R$ 8.200.00,00 

• ESTADO – R$ 7.660.000,00 – Edital concluído em 31.10.2014 
• CAPITAL – R$ 540.000,00 – Não publicado 

 
• NORDESTE – R$ 53.510.000,00 
 
• BRASIL - R$ 177.640.000,00  

 
 

Arranjos Regionais 



Pré-licenciamento para a Linha de Arranjos Regionais 

 Para os Grupos A e B 

  Caso a proponente não obtenha êxito no pré-licenciamento 

oneroso: 

 Admitir-se-á a apresentação de pré-licenciamento não 

oneroso, sem exclusividade, pelo período de 12 meses 

 Para os segmentos comunitário, universitário e 

educativo e cultural da TV Pública, excluídas as TV’s 

públicas federais. 



Contrato de Distribuição para a Linha de Arranjos Regionais 

Para os Grupos A e B 

No caso de distribuição própria: 

Não será permitida comissão de distribuição; 

Poderá ser realizada em qualquer segmento de 

mercado no prazo de até 12 meses; e 

Para lançamento em salas de cinema, estendido para 

18 meses. 



Regras Específicas da Linha de Arranjos Regionais 

 Contratação do investimento suplementar do FSA 

somente após desembolso pelo ente local; 

 A proponente deverá comprovar o financiamento de no 

mínimo 80% da parte brasileira dos itens financiáveis, 

incluindo os recursos que serão investidos pelo FSA. 

 

 
 Prazo de 120 dias para contratar com o FSA, a 

contar do desembolso dos recursos pelo ente 

local 



LINHA DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS 
  

DESTINADOS ÀS TVS PÚBLICAS 



Apresentação 

Linha de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas 

 LEI Nº 12.485 

Financiamento de conteúdos de produção independente 

Regionalização da produção 

Destinação inicial aos segmentos de TV Comunitária e 
Universitária 

 

 VALORES 

R$ 60 milhões 

Indutor Regional: R$ 12 milhões por região/cerca de 180 
horas de programação 

Modalidade investimento em projeto 



Proposta de Projetos 

Linha de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas 

PROPOSTAS 
Comum a 
todas as 
regiões 

Total 
comum 

Norte Nordeste 
Centro-
Oeste 

Sudeste Sul Total 

Séries de ficção 3 15 0 0 0 1 1 17 

Séries de Animação 3 15 0 1 0 1 1 18 

Séries Documentais 10 50 2 1 2 0 0 55 

DOC não seriada 2 10 0 0 0 3 0 13 

Total 18 90 2 2 2 5 2 103 



Suporte Automático 



 DESEMPENHO E PRÁTICAS COMERCIAIS ANTERIORES  

 Auferem pontos para aquisição de cotas de fundos de investimento em projetos de 

produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente 

 MÓDULOS 

 Produção,  Programação e Distribuição 

 RECURSOS 

 R$ 70 milhões, sendo: 

R$ 25 milhões para Produção 

R$ 25 milhões para Programação 

R$ 20 milhões para Distribuição 

Apresentação 

SUPORTE AUTOMÁTICO 



 QUEM PODE PARTICIPAR  

 Produtoras brasileiras independentes, distribuidoras brasileiras que atuam no 

segmento de sala de exibição e programadoras de TV atuantes no serviço de acesso 

condicionado ou radiodifusão registradas na ANCINE e habilitadas como beneficiários 

indiretos 

 HABILITAÇÃO EM MAIS DE UM MÓDULO  

 Possibilidade desde que as atividades constem em seu ato constitutivo e no registro da 

ANCINE 

Proponentes 

SUPORTE AUTOMÁTICO 



 BENEFICIÁRIO INDIRETO 

Pessoas jurídicas 

Titulares de conta automática para registro de pontos e valores atribuíveis 

Hábeis a indicarem pessoas jurídicas (beneficiários diretos) para destinação de 
investimento público advindo do Suporte Automático 

 

 BENEFICIÁRIO DIRETO 

Pessoas jurídicas 

Indicadas pelo beneficiário indireto 

Responsáveis pela execução dos projetos financiados, cumprindo todos os critérios e 
normas pertinentes à execução e controle do projeto 

Categorias de beneficiários 

SUPORTE AUTOMÁTICO 



 DESCRIÇÃO 

 Conteúdos audiovisuais cujo licenciamento comercial é considerado para fins de 
pontuação no Sistema do Suporte Automático 

 

 CARACTERÍSTICAS 

Conteúdo brasileiro independente apto a constituir espaço qualificado nas grades de 
programação dos canais de televisão 

CPB emitido há menos de 7 anos 

CRT emitido para o segmento do mercado audiovisual correspondente ao 
licenciamento comprovado 

Ser objeto de informações atualizadas nos sistemas de dados da ANCINE, em especial 
quanto à sua duração, número de capítulos ou episódios, tipo de obra, divisão de 
direitos e equipe de produção 

Obras de Referência 

SUPORTE AUTOMÁTICO 



Valores Disponíveis 



Valores Disponíveis 

Ceará 



Para dúvidas adicionais: 

Desenvolvimento: 

- Núcleos Criativos: linha.nucleoscriativos@ancine.gov.br 

- Laboratórios de desenvolvimento: linha.laboratorios@ancine.gov.br 

- Desenvolvimento de projetos:  linha.desenvolvimento@ancine.gov.br 

 

Linhas de Produção e Distribuição: fsa.ancine@ancine.gov.br 

 

Coprodução Internacional: editais.internacionais@ancine.gov.br 

 

Arranjos Regionais: arranjos.regionais@ancine.gov.br 

 

TV Pública:   

utsudeste1@gmail.com 

utnorte01@gmail.com  

utnordeste1@gmail.com 

utcentroeste1@gmail.com 

utsul.marina@gmail.com 
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Obrigado 


