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Resumo 

 
O ciclo de políticas públicas é um modelo esquemático que divide o processo de 

desenvolvimento de uma lei em etapas. A etapa que fecha o ciclo é a avaliação, que consiste em 
analisar a forma como a política foi posta em prática por meio de um monitoramento dos 
resultados obtidos após sua sanção. Para as políticas culturais e de comunicação este processo 

tende a ser mais complexo por ter como base objetivos não necessariamente mensuráveis. A 
presente investigação descreve o desenvolvimento de um processo metodológico para a 

avaliação da Lei da TV paga (2011) quanto aos indicadores de estímulo à produção regional, 
estímulo à produção independente e promoção da diversidade cultural.  
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Introdução 

 

As políticas públicas, em seu ciclo de desenvolvimento, passam por um processo 

contínuo de ajustes que tem na avaliação sua fase derradeira, sendo ela “imprescindível para o 

desenvolvimento e a adaptação contínua das formas e instrumentos de ação pública” (FREY, 

2000, p.229).  

Na lacuna de estudos em que estabeleçam uma análise de eficiência de políticas na área 

da comunicação audiovisual, este artigo apresenta a descrição do processo metodológico 

realizado na avaliação da Lei do Serviço de Acesso Condicionado (Lei da TV paga - Lei 

12.485/11), entre 2012 e 2014, na dissertação de mestrado De coadjuvante à protagonista: os 
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desafios da diversidade cultural, da produção audiovisual independente e regional na TV Paga4 

(PESSOTTO, 2016).  

Por meio do percurso teórico metodológico da criação de etapas analíticas embasadas em 

indicadores e índices, este artigo visa elucidar as etapas que compuseram o estudo, sobretudo em 

sua capacidade de observar dados quantitativos à luz de critérios qualitativos. 

O presente artigo utiliza-se do modelo do ciclo de políticas públicas defendido por 

Howlett, Ramesh e Perl (2013). A avaliação é baseada nos dados obtidos junto à Agência 

Nacional do Cinema (Ancine), por meio de pedidos oficiais de requerimento de informação 

direcionados à Lei de Acesso à Informação, dados apresentados em relatórios anuais de Informe 

de acompanhamento de mercado – TV paga, no Relatório de Gestão do Fundo Setorial do 

Audiovisual - FSA relativo a 2013. Além de dados obtidos sobre as obras que fizeram parte da 

amostra.  

O direcionamento da análise qualitativa e o desenvolvimento dos indicadores foram 

embasados pelos estudos culturais latino-americanos e pós-coloniais, com destaque para a 

contribuição dos autores Néstor García Canclini e Homi Bhabha.  

Cabe destacar que o papel da academia, na área da Comunicação Audiovisual reside 

também em sua capacidade de produzir instrumentos de reflexão crítica das políticas de regulam 

o setor. É com este entendimento que a pesquisa estabeleceu sua análise.  

 

 Lei 12.485/2011 - Lei da TV paga 

 

Em 2007, foi proposto o projeto de lei nº 29 que pretendia atualizar a regulação do 

serviço de acesso condicionado. O PL mostrou-se como uma possibilidade de atualizar a lei 

quanto aos conceitos tecnológicos, considerando o contexto de convergência midiática, e 

também o contexto cultural, tendo em vista a globalização e os movimentos de hibridação. O 

processo deu origem a Lei 12.485 de 2011, Lei do Serviço de Acesso Condicionado, que também 

ficou conhecida como Lei da TV paga.  

A regulação de conteúdo foi destaque nesta lei. O capítulo II, Dos princípios 

fundamentais da comunicação audiovisual de acesso condicionado, estabelece em que princípios 

o setor deve basear seu desenvolvimento, dentre os quais estão: a promoção da diversidade 

                                                 
4
 Defendida em 19 de agosto de 2016. Orientada pela Profa. Dra. Maria Teresa Miceli Kerbauy.  
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cultural e das fontes de informação, produção e programação; promoção da língua portuguesa e 

da cultura brasileira; estímulo à produção independente e regional (BRASIL, Lei 12.485/11). O 

capítulo V, Do conteúdo brasileiro estabelece uma cota obrigatória de conteúdo nacional a ser 

exibido pelas emissoras e também à obrigatoriedade de uma porcentagem de canais de conteúdo 

nacional a serem oferecidos dentro do pacote de serviço de TV por assinatura. 

 

Ciclo de Políticas Públicas - A avaliação 

 

O desenvolvimento de uma política pública é um processo complexo. Para facilitar sua da 

compreensão foi elaborado o modelo explicativo do Ciclo de Políticas Públicas. Parte do 

pressuposto de simplificar o policy-making por meio da divisão do processo em diferentes 

estágios (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013, p.13).  

Esta pesquisa se pautou na divisão do ciclo de política pública defendida por Howlett, 

Ramesh e Perl (2013), com base no Modelo de Brewer & Jones: (1) agenda; (2) formulação; (3) 

tomada de decisão; (4) implementação; e (5) avaliação. 

A investigação, cuja metodologia é aqui descrita, se debruçou sobre a etapa de avaliação, 

que fecha o ciclo e é responsável pela avaliação do funcionamento de uma política na prática. O 

objetivo desta fase é de compreender o nível de redução do problema público identificado nas 

fases iniciais. 

A avaliação de uma política pública compreende a definição de critérios, indicadores e 
padrões (performance standards). Os critérios são mecanismos lógicos que servem como 
base para escolhas ou julgamentos. Os critérios se fundamentam em entendimentos 
valorativos da realidade e abastecem o avaliador de parâmetros para julgar se uma 
política funcionou bem ou mal. (SECCHI, 2013, p.63) 

 

 Assim como aponta Secchi, a elaboração de uma avaliação depende do desenvolvimento 

de um método coerente baseado em parâmetros válidos que possam apresentar o nível de 

redução do problema público. A proposta deste trabalho é apresentar a construção de uma 

metodologia que possa abarcar as singularidades dos aparatos legais e dos setores a serem 

analisados.  
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Recorte temporal  

 

O recorte temporal foi definido com base em três parâmetros: (a) início do registro de 

dados mais detalhados sobre a TV paga pela Ancine, motivo pelo qual a investigação tem o 

recorte inicial no ano de 2012; (b) duração da pesquisa e (c) o cuidado de trabalhar com dados já 

apresentados até o início do desenvolvimento da etapa de catalogação e análise de dados da 

pesquisa. A pós-graduação com duração de dois anos e meio foi iniciada em 2014 e por isso a 

data final do recorte da avaliação foi o mesmo ano. A etapa de catalogação iniciou-se em 2015.  

 Secchi destaca que uma das dificuldades encontradas na avaliação é tempo necessário 

para a maturação de uma política (SECCHI, 2013, p.66). 

 

Sabatier (1993) sublinha que, em geral, os efeitos de uma política pública são tangíveis 

apenas após dez anos da implementação. Isso porque as políticas públicas exigem um 

tempo de ajustamento, de assimilação de seus propósitos e de mudança no 

comportamento dos atores afetados por ela. (SECCHI, 2013, p.66)  

 

 Apesar do tempo necessário de maturação da política pública, para a investigação a ser 

elaborada pelo método aqui apresentado, realizar a avaliação do período de dois anos nos 

primeiros três anos de vida da lei é relevante. Primeiramente pelo caráter de construção coletiva 

do conhecimento proposta pelo esquema do ciclo de políticas públicas, tendo em vista a 

possibilidade da utilização dos dados catalogados por atores governamentais, não 

governamentais e pesquisadores da área em seus empenhos de problematizar os padrões, analisar 

e propor mudanças que favoreçam o setor, tanto no contexto econômico quanto social.  

O segundo fundamento da relevância deste recorte está no foco da pesquisa. Os capítulos 

direcionados às cotas de conteúdo brasileiro na TV paga perdem a validade 12 anos após sua 

sanção. Desta forma, como a pesquisa teve o intuito de verificar se houve consequências das 

normas da lei no mercado quanto aos indicadores de promoção da diversidade cultural, estímulo 

à produção regional e independente, a existência das cotas nacionais poderiam influenciar os 

resultados.  
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Amostragem 

 

A amostra foi estabelecida com base na amostragem dos Informes de Mercado de TV 

paga de 2012, 2013 e 2014 organizados pela Ancine e disponibilizados pelo Observatório 

Brasileiro do Cinema e do Audiovisual - OCA.  

Foi utilizada a mesma amostragem do informe para que pudessem ser usados os dados do 

documento, que apresenta o monitoramento anual das grades de programação destes canais. 

Outra vantagem era ter uma investigação que poderia contribuir com as pesquisas e análises da 

Ancine e tornar-se um documento válido dentro de um processo de avaliação mais amplo 

gerenciado por diferentes sujeitos. 

A amostra é constituída de 20 canais5 de espaço qualificado, dos quais 2 são canais 

brasileiros que devem veicular doze horas de conteúdo nacional independente, três destas no 

horário nobre além de ter a predominância de conteúdos nacionais em suas programações.  

 

Delimitação dos indicadores  

 

Os indicadores são os parâmetros que norteiam a investigação. Os problemas públicos 

que foram identificados durante elaboração da lei e são escolhidos para serem avaliados.  

 Foram escolhidos os princípios sob os quais o setor de TV paga deve reger suas 

atividades. Para o fim da presente pesquisa são destacados os seguintes princípios: 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 

(BRASIL, Lei 12.485/11, 2011).  

Entretanto, observando os princípios foi possível perceber que nem todos poderiam ser 

avaliados segundo uma mesma metodologia e mesmos critérios. O interesse inicial era de avaliar 

a promoção da cultura brasileira, entretanto este é um dos princípios que apresentaria uma 

complexidade na construção de índices. Para este seria necessário um estudo qualitativo 

minucioso de uma amostragem considerável de produções e de cada expressão cultural 

classificada como brasileira. 

                                                 
5 GNT, Multishow, AXN, Sony, Warner Channel, Universal Channel, Canal Brasil, HBO Family, HBO, HBO Plus, Cinemax, 

TNT, Max Prime, Telecine Fun, Telecine Premium, Telecine Pipoca, Telecine Touch, Telecine Action, Telecine Cult e Megapix.  
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Contudo, incentivar a promoção da diversidade cultural, a produção regional e 

independente é, potencialmente, uma alternativa de incentivo à promoção da cultura brasileira. 

Foi constatado que estes elementos podem ser validados por índices como: (a) o número de 

produções regionais e independentes exibido no serviço de TV paga; (b) destino regional dos 

fomentos do FSA; (c) perfil dos protagonistas das obras mais exibidas; etc.  

Cada indicador possui um conjunto de índices que permitem a avaliação de sua 

eficiência. As informações que instituíram os índices foram obtidas: (a) no Informe sobre o 

mercado de TV paga realizado pela Ancine nos anos de 2012, 2013 e 2014; (b) no Plano de 

Diretrizes e Metas para o audiovisual, realizado pela Ancine no ano de 2013; (c) por meio de 

requerimento de informação segundo as normas da Lei de Acesso à Informação; (d) nos portais 

das produtoras e das produções veiculadas; e (e) sites especializados. 

Confirmada a viabilidade teórica metodológica da avaliação, foram delimitados os 

indicadores que nortearam a avaliação: (a) promoção da diversidade cultural; (b) estímulo à 

produção independente e (c) estímulo à produção regional. 

 O intuito foi verificar se houve consequências das normas da lei no mercado, ao que 

tange a exibição obrigatória de conteúdo nacional, ao cumprimento dos princípios estabelecidos 

para o setor. Ou seja, se, durante o período estudado, foi comprovada a promoção da diversidade 

cultural, o estímulo à produção regional e independente na TV paga. 

Com a elaboração dessa análise, o trabalho pretendeu deixar sua colaboração referente 

aos estudos voltados a políticas públicas para o setor de TV paga referente à regulamentação de 

conteúdo audiovisual e a promoção cultura nacional. 

Para a validação de um indicador é necessário que ele seja sustentado teoricamente como 

relevante dentro do contexto de análise em que se insere, assim como seus índices 

comprovadamente significativos e coerentes dentro da avaliação.  

A seguir é descrito como os indicadores e cada um de seus índices foram delimitados.  

 

Promoção da Diversidade Cultural 

 

A singularidade do termo cultura nacional se baseia em uma noção idealizada e que não 

condiz com a realidade das nações. A chamada cultura transnacional está mais direcionada ao 

reconhecimento de um multiculturalismo do que da uniformização de todas as culturas e perda 
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de suas marcas de origem (CANCLINI, 1999, p.227). A hibridação da cultura 

(CANCLINI,2008) consiste no processo em que as distintas culturas se relacionam, entram em 

contato, se influenciam mutuamente e criam novas expressões culturais resultantes desses 

“encontros”. 

A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural de 2001, organizado pela 

UNESCO, consiste em um acordo internacional que estabelece parâmetros e um plano de ação 

com linhas gerais para a promoção e proteção da diversidade cultural pelos países membros. O 

documento exalta a importância da diversidade cultural no desenvolvimento sustentável das 

nações e povos, além de se apresentar como essencial para a garantia da democracia, 

representatividade e respeito mútuo entre os grupos culturais. A diversidade cultural como 

elemento estratégico tanto no desenvolvimento, em seus mais diversos aspectos, quanto na 

manutenção da paz e segurança local, nacional e internacionalmente (UNESCO, 2005, p. 1). 

A diversidade cultural refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos 

grupos e sociedades encontram sua expressão. Manifesta-se não apenas nas variadas formas 

pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da humanidade 

mediante a variedade das expressões culturais, mas também através dos diversos modos de 

criação, produção, difusão, distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam 

os meios e tecnologias empregados (UNESCO, 2005, p.4). 

A Convenção defende que as políticas públicas são ferramentas estratégicas para a 

garantia dos direitos dos indivíduos, grupos e da sociedade de expressarem-se culturalmente. 

Entre as propostas de ações para as políticas estão o incentivo às produções culturais diversas, à 

difusão e à distribuição destes produtos. Além de incentivar e promover o preparo dos agentes 

sociais para executá-los. 

A diversidade, neste contexto, se apresenta na pluralidade de identidades e na 

coexistência entre as diferentes formulações das expressões culturais. 

A Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 

2005 propõe que devem ser protegidos e garantidos às diferentes culturas. Além dos direitos de 

expressar e compartilhar seus valores, assim como as liberdades de pensamento, expressão e 

informação. O documento ressalta a importância econômica da cultura, mas destaca que este viés 

não deve sobrepor seu papel no desenvolvimento social como forma de legitimação de 

identidades, compartilhamento de símbolos, significados e valores. 
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Para que as políticas de comunicação e cultura sejam reais promotoras das culturas 

nacionais, é essencial que tenham a exaltação das diversidades culturais como um de seus fatores 

centrais.  

“A articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é uma negociação 

complexa, em andamento, que procura conferir uma autoridade aos hibridismos culturais que 

emergem em momentos de transformação histórica.” (BHABHA, 1998, p. 247). Direito de 

reivindicar suas identidades emergentes direto de suas posições de marginalidade, mas sempre 

buscando uma chance de tomar o posto de protagonista e contar suas histórias a partir de sua 

visão, serem transformados em “sujeitos de sua história” (BHABHA, 1998, p. 247-248). 

No Brasil, as políticas públicas voltadas às culturas eletrônicas ainda estão em estágio 

inicial quanto o estabelecimento de normas voltadas ao conteúdo que promovam a produção 

independente e regional, como forma de descentralizar as produções, ampliar as fontes, e 

promover a diversidade cultural. Para o audiovisual, o país tem buscado suprir estas demandas 

por meio de incentivos à produção nacional, incluindo: a Lei do Audiovisual, a criação da 

Ancine e a Lei da TV paga. 

O regional e o independente são fatores importantes para a transformação dos produtos 

culturais e na remodelação da produção e de distribuição. 

As cotas de conteúdo nacional determinadas pela Lei da TV paga podem ser uma 

ferramenta que favorece o cumprimento dos princípios de promoção da diversidade e estímulos à 

produção regional e independente, funcionando como um catalisador. 

O estímulo à regionalização e aos produtos independentes são dois elementos que buscam 

fortalecer e materializar os aspectos subjetivos do termo diversidade cultural e estão relacionados 

à ideia de pluralidade. 

Dentre as diretrizes apresentadas pela UNESCO, destacam-se na lei dois capítulos: V – 

Do Conteúdo Brasileiro: com a política de cotas; e VI – Do Estímulo à Produção Audiovisual, 

com a cobrança da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional 

– Condecine e o favorecimento do FSA para produções para a TV paga. Eles indicam a 

preocupação do Estado brasileiro quanto a aspectos indicados nos documentos da UNESCO.  

Para a avaliação de eficiência da lei quanto ao indicador promoção da diversidade 

cultural, estabeleceram-se os seguintes índices: os longas-metragens exibidos mais vezes; as 

obras de ficção seriada brasileiras inéditas que estrearam nos canais analisados; realizadores das 
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obras audiovisuais brasileiras exibidas – com destaque para as produções que tiveram maior 

número de exibições e, portanto, maior tempo de tela e participação no setor –; número de 

produtoras registradas junto à Ancine por região. Foram analisados os aspectos referentes à 

região de origem dos realizadores e das produtoras audiovisuais responsáveis pelas obras, 

gênero, região e cor da pele dos realizadores, e dos protagonistas das produções analisadas, além 

de sua orientação sexual e faixa etária.  

 

Estímulo à produção regional 

 

A intenção da promoção das culturas nacionais e da diversidade cultural por meio da 

produção regional se concentrou em dois pontos centrais: (1) o estímulo à produção regional e 

(2) a ampliação da distribuição dos conteúdos de diferentes regiões para todo o país, como parte 

do mosaico cultural brasileiro. 

Estimula-se, assim, a troca de informações, conhecimento e signos entre as regiões, em 

um fluxo dinâmico e democrático, no qual não há um controle baseado na hierarquia cultural. 

Uma perspectiva futura otimista, que propõe a possibilidade de uma coexistência entre o local e 

o global, “num multiculturalismo democrático e inteligente.” (CANCLINI, 1999, p.114). 

A participação das diversas culturas e tradições regionais nos meios de comunicação 

viabiliza a manutenção de uma diversidade cultural conectada que desconstrói a ideia unificadora 

de cultura nacional e que permite que cada brasileiro de cada região e/ou cultura possa ser 

integrado ao complexo nacional. 

O papel das expressões culturais também se estende ao campo do desenvolvimento 

sustentável que estas produções propiciam. O estímulo à produção regional relaciona-se com o 

incentivo ao desenvolvimento regional em âmbitos complementares: (a) no quesito cultural, que 

representa a importância para as culturas regionais de compartilharem seus valores ao mesmo 

tempo em que entram em contato com expressões distintas da sua, estabelecendo uma troca; (b) 

no quesito referente ao desenvolvimento econômico, pautado na concretização de vagas de 

emprego, na captação de impostos e também no reflexo deste mercado em questões estruturais 

das regiões (UNESCO, 2005, p.1-5). 

A lei estabelece que o serviço de TV paga deve estimular a produção regional. 
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Tanto neste indicador, quanto no apresentado a seguir, está presente, na letra da lei, a 

expressão “estímulo à produção”. Estimular a produção possibilita duas interpretações. Produção 

pode designar a obra. Neste sentido, sua promoção refere-se a todos os processos da cadeia 

produtiva de valor: a produção, a distribuição e o acesso. Para isso é necessário à inclusão de 

programas de incentivo nos diferentes processos, o que inclui fomento financeiro a produção, 

investimentos na capacitação dos profissionais envolvidos na realização, incentivo à distribuição 

destes conteúdos em plataformas e a promoção do acesso do público às obras. Produção também 

pode ser entendida como processo em que as obras são realizadas. Neste caso, estimular a 

produção regional está diretamente relacionado a impulsionar as produções por meios 

econômicos, estruturais. Não há elementos referentes à distribuição e ao acesso neste viés de 

interpretação. 

A avaliação aqui realizada busca averiguar se o setor de acesso condicionado está 

seguindo o princípio de estimular a produção regional em seus dois vieses de interpretação. A 

interpretação da produção como obra, e seu cumprimento como eficiência plena, e a produção 

como parte da cadeia produtiva em que a obra é realizada, como eficiência parcial. 

Para a avaliação de eficiência da lei quanto ao indicador estímulo à produção regional, 

utilizou-se dos seguintes índices: número de produtoras registradas junto à Ancine por região; 

distribuição de verba do FSA organizada por região; projetos contemplados pelo FSA 

organizados por região; as regiões em que foram filmados os longas-metragens que tiveram 

maior número de exibições, assim como as regiões de seus realizadores e produtoras 

responsáveis; regiões das obras de ficção seriada que estrearam, incluindo as regiões de seus 

realizadores e produtoras responsáveis; região dos protagonistas das obras analisadas. 

 

Estímulo à Produção Independente 

 

Para que as culturas nacionais sejam promovidas é preciso possibilitar o acesso aos meios 

de produção e distribuição audiovisual por atores diferentes, que não os hegemônicos. As vozes 

dos grupos minoritários e a representação de culturas não hegemônicas precisam ser ouvidas 

para que esse processo de comunicação seja democrático.  

O termo independente sugere que a obra não tem dependência. Mas seriam obras 

independentes em relação à que e a quem? Que outros elementos o termo suscita? Quanto ao 
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audiovisual, a concepção de cinema independente nos Estados Unidos tem um significado que 

vai além da independência econômica do filme em relação aos grandes estúdios. 

King (2005) defende que a definição de independente pode variar, assim como o grau de 

independência de uma obra. A classificação de uma produção como independente deve ser 

orientada por três pontos. (1) a colocação dos realizadores na arena industrial audiovisual, ou 

seja, qual a posição dos realizadores dentro do mercado e sua relação com as empresas 

hegemônicas. (2) quais os tipos de estratégias de produção são adotados, assim como a estética. 

O filme mantém as estruturas dos produtos massivos hegemônicos produzidos pelas grandes 

corporações ou inova e traz experimentações estéticas? (3) a relação da obra com as 

preocupações sociais, políticas e culturais. A obra retrata histórias e posições de marginalidade, 

aborda temas socialmente relevantes com discursos diversos que as produções massivas não 

representam com frequência? (KING, 2005, p.01). A independência é associada, portanto, com 

qualidades econômicas, tecnológicas e culturais do filme. 

Segundo a medida provisória nº 2.228-1 de 2001, é uma obra cinematográfica e 

videofonográfica de produção independente: “aquela cuja empresa produtora, detentora 

majoritária dos direitos patrimoniais sobre a obra, não tenha qualquer associação ou vínculo, 

direto ou indireto, com empresas de serviços de radiodifusão de sons e imagens ou operadoras de 

comunicação eletrônica de massa por assinatura” (BRASIL, Medida Provisória nº 2.228-1/01, 

art.1º, 2001).  

A lei estabelece no Art. 17 que “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” (BRASIL, Lei 12.485/11, art. 17, 2011). Para serem assim 

classificados, os canais precisam “veicular majoritariamente, no horário nobre, conteúdos 

audiovisuais brasileiros que constituam espaço qualificado, sendo metade desses conteúdos 

produzidos por produtora brasileira independente” (BRASIL, Lei 12.485/11, art. 2º, 2011). 

Além do incentivo com a criação de demanda para as obras independentes, a lei decreta 

porcentagens da Condecine a serem destinadas a estas produções. 

Entretanto, a lei enfoca apenas um dos aspectos das qualidades econômicas da produção 

independente, a relação da produtora com empresas de radiodifusão de sons e imagens. 

Empresas estas que, muitas vezes, concentram os meios de produção, de veiculação e que detém 

o domínio sobre uma grande parcela do poder simbólico. 
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O sentido de produção independente não se restringe e não deve se restringir a este 

elemento. O independente tem o potencial de confrontar os modelos impostos. Pode dar-se ao 

luxo da experimentação estética e narrativa. Deve ser detentor de liberdade criativa e possibilitar 

que culturas diversas se expressem. 

Para a avaliação foram analisados os índices com base no conceito de produção 

independente delimitado pela lei, que são questionados pelos outros aspectos que caracterizam o 

independente segundo King (2005). 

Para a avaliação de eficiência da lei quanto ao indicador estímulo à produção 

independente, utilizou-se os seguintes índices: (a) grupos responsáveis pelos canais no serviço; 

(b) número de produtoras independentes e não independentes registradas junto à Ancine; (c) 

recursos do FSA destinados à produção independente; (d) número de Certificados de Produto 

Brasileiro – CPB emitidos no período, organizados em produtos independentes e não 

independentes; (e) produtoras e coprodutoras responsáveis pelos longas-metragens que tiveram 

maior número de exibições programadas nos anos estudados; (f) produtoras e coprodutoras 

responsáveis pelas obras de ficção seriada que estrearam no período; (g) CPB para obras 

brasileiras constituintes de espaço qualificado e brasileiras independentes constituintes de espaço 

qualificado. 

 

 

Considerações finais  

 

Com base na validação teórica e contextual dos indicadores, os dados quantitativos 

catalogados foram analisados e interpretados por meio de uma abordagem qualitativa. Os índices 

foram transformados em tabelas e/ou gráficos e analisados dentro da perspectiva dos indicadores 

apresentados6. 

A ausência de avaliações qualitativas das políticas públicas de audiovisual por meio dos 

órgãos responsáveis diminui a capacidade de avaliação dos dispositivos, e limitam a eficiência de 

novas ações baseadas em experiências anteriores. Para além do seu papel econômico, as políticas 

de comunicação e cultura perpassam demandas intangíveis, cuja falta de avaliação torna sua 

formulação deficitária.  

                                                 
6
 Os resultados analíticos completos estão acessíveis em Pessotto (2016). Disponível em:>> 

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/144254<<.  
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A relevância deste estudo se fixou na capacidade de estabelecer um caminho 

metodológico de construção de indicadores qualitativos que analisassem os dados levantados, de 

forma a incorporar na análise política uma série de quesitos não mensuráveis numericamente, 

como diversidade, regionalização e independência. Esta pesquisa evidencia o papel da academia, 

sobretudo nas Ciências Sociais Aplicadas, em criar processos teórico-metodológicos que 

analisem com minúcia o fazer político, criando ferramentas para que os policymakers 

ressignifiquem os dispositivos existentes e criem novas ações com base no acúmulo de 

informações dos processos já estabelecidos. 
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