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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar a interação entre duas das agências reguladoras federais – Anatel e Ancine – com 

o Conselho de Comunicação Social (CCS) do Congresso Nacional, a partir da consolidação de entrevistas realizadas 

com especialistas e profissionais que lidam, diariamente, tanto com o Conselho quanto com os órgãos reguladores 

mencionados. A avalição se refere ao período compreendido entre julho de 2012 e junho de 2013 (primeiro ano de 

funcionamento da gestão passada). Na relação entre o Conselho e as agências, foram identificados pontos fortes, 

sugestões de aproximação e aspectos de aprimoramento, sob a ótica dos entrevistados.  
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1. Introdução 

 

Este trabalho técnico é resultado da consolidação de informações e dados obtidos por meio de entrevistas (em 

formato de questionário) que tiveram o objetivo de medir, ainda que de maneira preliminar, o grau e a qualidade do 

relacionamento institucional entre a Anatel e a Ancine com o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. 

Pretende-se, aqui, apresentar as conclusões mais expressivas oriundas da investigação empreendida por meio de oito 

entrevistas com especialistas no assunto. Tais resultados, evidentemente, não podem ser apresentados como cabais ou 

definitivos, constituindo-se em indicação de tendências e sinalização de pontos de vista. 

O Conselho de Comunicação Social, como se verá mais adiante, promove, dentro de suas atribuições legais, análises 

dos atos das agências reguladoras sobre temas afetos à televisão por assinatura. Nessa interação, duas agências se 

sobressaem: a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional do Cinema (Ancine). A pesquisa 

realizada evidencia alguns aspectos do relacionamento do Conselho com as mencionadas agências, além de considerar 

os trabalhos tanto daquele Colegiado quanto destas autarquias especiais. 

O trabalho técnico em questão se insere no objetivo geral da disciplina, que consiste no “estabelecimento de um 

fórum de discussão sobre temas contemporâneos vinculados ao Poder Legislativo”, além da “observação, registro e 

análise de espaços e ações próprias do Parlamento”. 

No trabalho é feita uma descrição detalhada sobre a metodologia adotada, as principais características da amostra 

escolhida, a interpretação dos resultados a que se pode chegar à luz das opiniões apresentadas pelos entrevistados e, ao 

final, as conclusões que contêm os principais achados, e a consolidação da discussão. No anexo, estão listadas as 

perguntas feitas aos entrevistados, para a comprovação dos resultados. 

 

2. Metodologia 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa que deu origem a este trabalho técnico, foi empregada a ferramenta da 

entrevista com 15 perguntas pré-definidas, agrupadas por afinidade de temas em quatro blocos, com um espaço livre 
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para comentários ao final do formulário. Essa singularidade da pesquisa (uma parte fechada, outra parte aberta) deu ao 

questionário uma fluidez que foi importante para a consecução do trabalho.  

O questionário foi concebido dentro do escopo de se identificar como se efetiva, atualmente, o relacionamento do 

Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional com as agências reguladoras, mais especificamente a Anatel e 

a Ancine. 

As entrevistas (presenciais ou virtuais) foram realizadas durante os meses de maio e junho de 2013, e o período 

levado em consideração para as análises contidas neste trabalho está compreendido entre julho de 2012 e junho de 2013 

(primeiro ano de atividades da última gestão). 

Tais entrevistas foram classificadas como reservadas, e os entrevistados sabiam que os nomes deles não seriam 

divulgados em nenhuma hipótese, o que os deixou mais confortáveis para emitir opinião sobre os temas inquiridos. Em 

verdade, o caráter confidencial da pesquisa foi fundamental para que os consultados aceitassem participar do trabalho 

acadêmico, o que deu ao entrevistador mais liberdade para atuar. Lamentavelmente, não foi possível contar com a 

participação de nenhum membro do Conselho ou parlamentar federal, ainda que tenham sido convidados e estimulados 

a contribuírem com o trabalho acadêmico. 

As perguntas foram agrupadas em quatro grandes blocos, da seguinte maneira: 

 

TABELA 1 – GRUPOS DE TEMAS UTILIZADOS NAS PERGUNTAS 

 

Blocos Temas Algumas das perguntas feitas 

1 Introdução geral (apresentando 

o assunto) 
 Há quanto tempo acompanha o trabalho do CCS? E das agências? 

 Por que é importante monitorar o CCS e as agências? 

2 O Conselho de Comunicação 

Social 
 Conhece as funções legais do Conselho? 

 Considera que o CCS cumpre com a função? 

 Como avalia a composição do Conselho? 

3 As agências reguladoras  Conhece as funções legais das agências? 

 Considera importante que os atos das agências passem pelo crivo 

do CCS? 

 Conhece os relatórios recentes do CCS sobre as agências? 

 Qual agência melhor se relaciona com o Conselho? 

4 Conclusões, sugestões de 

melhoria e palavra aberta 
 Aspectos positivos e negativos na interação entre o CCS e as 

agências? 

 Como estão os canais de interação atuais? 

 Comentários finais. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Interpretando as respostas obtidas pela pesquisa, foi possível elaborar este trabalho técnico que colheu, em linhas 

gerais, as seguintes informações:  

 

a) características do Conselho de Comunicação Social e das agências reguladoras; 

b) avaliação dos atos normativos de responsabilidade das agências reguladoras que devem ser 

referendados pelo Conselho; e 

c) grau de relacionamento com as agências (pontos fortes e prontos de aprimoramento).  

 

Como poderá ser percebido, há comentários extremamente interessantes que podem ser levados em consideração 

tanto pelas agências quanto pelo Conselho para incrementar o relacionamento institucional entre si. 

O público-alvo das entrevistas foi definido com base num recorte de cunho qualitativo. Pretendeu-se colher as 

informações de profissionais que militam efetivamente na esfera de análise da pesquisa e que conheciam plenamente os 

papéis e atribuições tanto do Conselho de Comunicação Social quanto das agências reguladoras. As pessoas 

entrevistadas foram as seguintes: 

 

TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS NESTA PESQUISA 

 

Entrevistado Perfil profissional 

1 Servidor público do Senado Federal que presta serviços na secretaria do Conselho de 

Comunicação Social 

2 Consultor legislativo concursado da Câmara dos Deputados com larga experiência no 

acompanhamento do trabalho das agências e do CCS 

3 Assessor parlamentar de uma grande empresa da radiodifusão que acompanha as ações do 

Conselho e das agências 

4 Servidor público da Anatel que exerce suas atividades profissionais no ambiente legislativo 

5 Servidor público da Ancine que também atua no ambiente parlamentar, acompanhando o CCS 
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6 Consultor privado de relações governamentais cujos clientes necessitam de informações sobre as 

agências e o Conselho  

7 Jornalista experiente, especializado em temas ligados às agências e aos trabalhos do Conselho de 

Comunicação Social 

8 Consultor legislativo concursado do Senado Federal, especialista em agências reguladoras e temas 

ligados à comunicação social, radiodifusão, audiovisual e telecomunicações 

Fonte: elaboração própria. 

 

Uma das dificuldades encontradas para efetuar as entrevistas de campo foi a questão do tempo, uma vez que os 

entrevistados tinham agendas de trabalho ocupadas, o que reduziu o número originalmente pensado para a amostra (14 

entrevistas). Apenas para retratar bem essa situação, uma deputada federal, que se colocou à disposição para a entrevista 

desde o primeiro momento em que foi convidada, ainda não conseguiu tempo e espaço na agenda de trabalho dela para 

receber o entrevistador. 

Outra dificuldade encontrada teve a ver com a aplicação da pesquisa junto aos membros (titulares e suplentes) do 

próprio Conselho de Comunicação Social. O então presidente do colegiado, Dom Orani Tempesta (arcebispo do Rio de 

Janeiro), concordou com a pesquisa e a autorizou, enviando os questionários, por correio eletrônico, aos 26 integrantes 

da instituição.  

Porém, não houve a adesão dos conselheiros; seguramente, isso ampliaria a amostra da pesquisa e traria novos 

elementos para que análise crítica ficasse mais abrangente e qualitativamente mais rica. Não foi possível contar com a 

autorreflexão dos conselheiros sobre o papel do órgão ao qual fazem parte. Quem sabe numa próxima oportunidade. 

Em linhas gerais, apesar dessas dificuldades, a experiência de realizar as entrevistas foi bastante enriquecedora, além 

de ter aproximado o mestrando com as pessoas entrevistadas, ampliando o relacionamento laboral de ambas as partes. 

Foi também uma oportunidade de reflexão e análise crítica sobre a importância das duas instituições (Conselho e órgãos 

reguladores) para a sociedade, para o Parlamento e para a democracia brasileira.  

Nas conversas e contatos, foi possível identificar expressões faciais (algumas negativas, outras positivas) em 

determinados momentos das perguntas, denotando concordância ou desaprovação por parte do entrevistado, fator que, 

por razões óbvias, não podem ser traduzidas nem representadas num trabalho impresso. Observando-se a comunicação 

não verbal, muitas vezes a intenção do entrevistado não refletia necessariamente a resposta dada. Porém, parte 

significativa dos questionários foi aplicada por e-mail, o que nos impede de fazer esse tipo de inferência. 

 

3. Conhecendo as agências e o Conselho 

 

Antes de se adentrar nos resultados da pesquisa exploratória realizada e sobre o público-alvo escolhido, faz-se 

necessário explicar a origem e atribuições das agências reguladoras e do Conselho de Comunicação Social, bem como 

os porquês de haver um relacionamento formal entre ambas as esferas. 

 

3.1. As agências reguladoras 

 

No caso das agências, essas autarquias foram estabelecidas sob regime especial e são consideradas, por muitos 

juristas, como um importante avanço na formatação do aparato estatal, coibindo falhas de mercado em setores em que a 

presença governamental foi delegada, com base em contratos e normas adicionais, a empreendedores privados. A busca 

de um Estado mais eficiente foi, de fato, o que determinou a criação das agências reguladoras (MARQUES NETO, 

2003). 

A natureza das agências, concebidas como pessoa jurídica sob o regime autárquico especial, significa que devem 

apresentar características diferenciadas de autonomia e independência, que assegurem a estabilidade e a normalidade da 

atividade regulatória (BRESSER-PEREIRA, 1997). Tais características estão associadas à independência decisória, à 

adoção de mandato fixo (e estável enquanto na função) para seus dirigentes; à quarentena remunerada de quatro meses 

após deixar a função; à autonomia financeira e à autonomia de gestão, em particular quanto à administração de seus 

recursos humanos. 

Os textos legais instituidores dessas agências foram elaborados pelo Poder Executivo e fruto de ampla discussão no 

âmbito do Congresso Nacional. As agências reguladoras foram criadas e aprovadas pelo Poder Legislativo para 

justamente executar ações regulatórias com agilidade e sem o “engessamento” que uma lei pode trazer (CARVALHO, 

2013). 

Existem, hoje, no Brasil, dez órgãos reguladores
1
 federais, a saber: Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel); Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP); Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); Agência Nacional 

de Aviação Civil (Anac); Agência Nacional do Cinema (Ancine); e Agência Nacional de Águas (Ana).  

 

                                                             
1 Em 18 de junho de 2013, o Poder Executivo encaminhou ao Parlamento, em regime de urgência constitucional, o Projeto de Lei nº 5.807, criando 

mais um órgão regulador: a Agência Nacional de Mineração (ANM), em substituição ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
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3.2. O Conselho de Comunicação Social 

 

Já o Conselho de Comunicação Social (CCS) é um órgão auxiliar, consultivo e de aconselhamento do Congresso 

Nacional com o objetivo de oferecer subsídios e estudos técnicos sobre temas relacionados aos setores da radiodifusão, 

comunicação, imprensa, telecomunicações, cinema, artes e internet, a respeito de matérias em tramitação ou a pedido 

dos parlamentares (deputados federais e senadores).  

O Conselho tem previsão nos artigos 220 a 224 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a legislação que rege o 

assunto é a Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991. Para se ter uma noção dos assuntos estratégicos que devem passar 

pelo crivo do CCS, citamos o art. 2º da lei de criação do colegiado: 

 

Art. 2° O Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a realização de estudos, 

pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso 

Nacional a respeito do Título VIII, Capítulo V, da Constituição Federal, em especial sobre: 

a) liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação; 

b) propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias 

nos meios de comunicação social; 

c) diversões e espetáculos públicos; 

d) produção e programação das emissoras de rádio e televisão; 

e) monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social; 

f) finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas da programação das emissoras de 

rádio e televisão; 

g) promoção da cultura nacional e regional, e estímulo à produção independente e à 

regionalização da produção cultural, artística e jornalística; 

h) complementariedade dos sistemas privado, público e estatal de radiodifusão; 

i) defesa da pessoa e da família de programas ou programações de rádio e televisão que 

contrariem o disposto na Constituição Federal; 

j) propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 

l) outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens; e 

m) legislação complementar quanto aos dispositivos constitucionais que se referem à 

comunicação social. 

 

O CCS possui um Regimento Interno, aprovado pela Mesa do Senado Federal (Ato da Mesa nº 1, de 2013, que deu 

nova redação ao Ato da Mesa nº 1, de 2004). O colegiado é formado por 13 titulares e 13 suplentes, indicados por 

entidades (imprensa escrita, televisão, sociedade civil, artistas, radialistas, empresas de radiodifusão, indústria do 

cinema etc.) e eleitos em Sessão Conjunta do Congresso Nacional para um mandato de dois anos, admitida uma 

recondução.  

As reuniões do Conselho de Comunicação ocorrem nas primeiras segundas-feiras de cada mês, num dos plenários 

utilizados pelas comissões temáticas do Senado Federal. A atual composição do CCS começou os trabalhos em 8 de 

agosto de 2012.  

Sobre a interface com os órgãos reguladores, segundo propugna a Lei nº 12.485/2011, ao dispor sobre a 

comunicação audiovisual de acesso condicionado (popularmente conhecida como televisão por assinatura), o Conselho 

deve se pronunciar sobre atos normativos das agências que tratem do tema: 

 

Art. 42.  A Anatel e a Ancine, no âmbito de suas respectivas competências, regulamentarão 

as disposições desta Lei em até 180 (cento e oitenta) dias da sua publicação, ouvido o 

parecer do Conselho de Comunicação Social.  

Parágrafo único.  Caso o Conselho de Comunicação Social não se manifeste no prazo de 30 

(trinta) dias do recebimento das propostas de regulamento, estas serão consideradas 

referendadas pelo Conselho.  

 

Também a Lei nº 11.652/2008
2
, que constituiu a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), envolve o Conselho de 

Comunicação Social, embora não seja o foco deste estudo; contudo, ao prever a articulação do CCS com a EBC, o 

legislador quis mostrar a importância do Conselho perante a televisão pública brasileira. 

Evidentemente, com base apenas na legislação em vigor, essas seriam as únicas interfaces formais entre o Conselho 

de Comunicação Social e as agências reguladoras. Porém, diante do escopo de atuação tanto do Conselho quanto das 

agências, há outros pontos de intersecção entre ambos, como, por exemplo, durante a apreciação de projetos de lei 

setoriais (telecomunicações, audiovisual e radiodifusão), em audiências públicas e eventos, bem como por ocasião de 

consultas técnicas especializadas que poderiam ocorrer entre os citados órgãos. 

 

4. Resultados/Discussão 

                                                             
2 Art. 17.  Compete ao Conselho Curador: (...) Inciso V - encaminhar ao Conselho de Comunicação Social as deliberações tomadas em cada reunião. 
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A partir da interpretação e consolidação das respostas às questões formuladas no escopo da pesquisa sobre o 

Conselho de Comunicação Social (CCS) e a interação com as agências reguladoras, podemos colher algumas 

impressões que, apesar de não serem conclusivas, apontam caminhos, sinalizam tendências e apresentam uma reflexão 

crítica elaborada por profissionais altamente qualificados e conhecedores do tema que estavam avaliando. 

Na sequência, serão apresentados os principais resultados com relação às perguntas que foram elencadas no 

questionário aplicado. Como já foi mencionado anteriormente, os nomes dos entrevistados não estão sendo revelados;  

todos serão caracterizados por número, segundo a Tabela 2 deste trabalho técnico (Entrevistado 1, Entrevistado 2, 

Entrevistado 3, e assim por diante). 

 

TABELA 3 – PRINCIPAIS RESULTADOS DAS PERGUNTAS FORMULADAS 

 

Grupo de perguntas Síntese das principais considerações e impressões 

Introdução geral 

(apresentando o 

problema) 

Metade dos entrevistados acompanha, há muitos anos, as agências e os trabalhos do 

Conselho; a outra metade passou a acompanhar tais entidades mais recentemente. Todos 

foram francamente unânimes ao afirmarem que monitoram o CCS por uma obrigação 

profissional. Ainda que tenham algumas críticas ao Conselho, todos, de alguma maneira, 

destacaram a importância do colegiado para o setor de comunicação social, para as agências 

envolvidas e para o Parlamento. 

O Conselho de 

Comunicação Social 

Os entrevistados conhecem profundamente os marcos legais que criaram o CCS. A maioria 

considera que a atual composição do Conselho não cumpre adequadamente o rol de 

atribuições conferidas pela legislação ao órgão. No campo das críticas, houve comentários 

sobre o poder meramente consultivo do Conselho, a forma de escolha dos conselheiros, a 

forte influência dos representantes das grandes empresas de radiodifusão nas reuniões e nas 

Comissões Temáticas do órgão, entre outras. No quesito “presidência” do Conselho, a 

maioria opinou como positiva, embora alguns reconheçam algumas limitações e problemas 

quanto à condução dos trabalhos.  

As agências 

reguladoras 

Por unanimidade, os entrevistados reconheceram o papel estratégico desempenhado pelas 

agências na regulação dos mercados, ainda que apontem a necessidade de aprimoramentos 

legais e maior autonomia em relação ao Governo federal e aos operadores privados. Grande 

parte também avalia como razoável a previsão legal de a Anatel e a Ancine encaminharem 

ao CCS as minutas de futuros atos normativos. Todos demonstraram que conhecem os 

recentes relatórios do CCS sobre as resoluções das duas agências sobre os regulamentos da 

tevê por assinatura, mas consideram que os mesmos poderiam ter sido mais profundos. Das 

agências que se relacionam com o CCS, a Anatel foi avaliada como a mais pró-ativa. E 

quanto aos canais de interação existentes, os mesmos foram destacados como insuficientes, 

tendo sido apresentadas algumas sugestões (bem interessantes) para deixá-los mais 

eficientes. 

Conclusões, sugestões 

de melhoria e palavra 

aberta 

Ficou latente entre os entrevistados que o CCS poderia ser muito mais importante que hoje. 

A prontidão de as agências responderem aos ofícios do Conselho foi apontada como 

positiva, assim como a participação em audiências públicas. Como negativo, foi citada a 

falta de “força política” do Conselho e a relativa baixa cooperação institucional entre as 

agências e o órgão congressual. A existência de dois representantes da Igreja Católica no 

Conselho, num Estado laico, foi criticada por um dos entrevistados. 

Fonte: elaboração própria. 

 

As sugestões de melhorias apresentadas pelos entrevistados sobre o relacionamento entre o CCS e as agências foram 

bastante relevantes. A seguir, estão listadas as principais ideias e comentários feitos pelos consultados: 

 

 Os representantes das agências reguladoras, ao final das sessões mensais do CCS, quando a palavra é 

franqueada à plateia, poderiam manifestar-se sobre os temas em debate pelo Conselho, especialmente os que 

tenham sido apreciados naquele dia; 

 Os dirigentes das agências poderiam fazer visitas aos membros do Conselho, e vice-versa, além de promover 

reuniões técnicas de troca de experiências e debates sobre os limites normativos nos setores de radiodifusão e 

telecomunicações; 

 O CCS e as agências reguladoras poderiam realizar seminários, simpósios e outros eventos em conjunto com o 

objetivo de dar mais visibilidade a ambos, envolvendo a sociedade civil na discussão das matérias em análise 

nas duas esferas públicas; 

 Os componentes do CCS poderiam participar mais ativamente nas consultas e audiências públicas promovidas 

pelas agências, sendo uma oportunidade concreta de contribuir com a qualidade da regulação, deixando apenas 

de ser um conselho de caráter consultivo, tornando-se partícipe desse processo; 
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 O CCS deveria ser mais ágil e pró-ativo nas manifestações, pareceres e recomendações a respeito de temas de 

sua competência, especialmente os relacionados às agências, mostrando-se mais útil ao Parlamento e à 

sociedade; e 

 Na escolha dos membros do Conselho, poderia haver vagas para os representantes dos reguladores (titular e 

suplente), que poderiam ser ocupadas por indicados da Anatel e da Ancine. 

 

Como se percebe, com base tanto nas respostas quanto nas sugestões, o conteúdo das entrevistas indica perspectivas 

futuras de novas pesquisas sobre o tema, mais profundas e com uma amostra mais representativa. Um dos possíveis 

focos seria consultar especialmente os dirigentes das agências reguladoras e os componentes do Conselho de 

Comunicação Social, que seguramente contribuiriam sobremaneira com o aprimoramento das relações entre as duas 

entidades públicas.  

Os entrevistados foram unânimes ao reconhecerem a importância das agências e do Conselho, contudo apresentaram 

pistas para o aprimoramento do marco legal de ambos os órgãos e novos mecanismos para estreitar o relacionamento 

institucional entre eles. 

Outras abordagens de futuras pesquisas poderiam centrar os estudos na análise qualitativa da produtividade do 

Conselho, apresentando uma síntese do trabalho técnico apreciado nas reuniões e nas Comissões Temáticas, destacando 

as matérias aprovadas ou rejeitadas. Também seria interessante avaliar os resultados das votações realizadas no plenário 

vis-à-vis a origem e o perfil dos conselheiros (titulares e suplentes).  

Outra análise possível poderia ser a respeito da imagem que o CCS goza perante os senadores e deputados federais, 

com base na apreciação crítica de discursos proferidos nas tribunas de ambas as Casas legislativas.  

 

5. Conclusões 

 

Como se pode depreender da leitura deste trabalho técnico, o Conselho de Comunicação Social do Congresso 

Nacional é um órgão consultivo do Parlamento, e que interage com as agências reguladoras (Anatel e Ancine) quando 

da elaboração de atos normativos destas sobre tevê por assinatura. Esse relacionamento é uma obrigação legal e formal; 

contudo, numa interação entre órgãos da esfera pública, há outros elementos, até de certo modo informais, para que essa 

relação seja mais profícua e apresente melhores resultados para a sociedade brasileira. Para tanto, caberia às agências – 

num esforço de ampliar o diálogo com o Conselho – a tarefa de elaborar um Plano de Gestão de Relacionamento com o 

Conselho de Comunicação, onde todos esses aspectos seriam levados em consideração. 

Com base nas entrevistas realizadas junto a um público extremamente qualificado e conhecedor dos temas 

inquiridos na pesquisa, especialmente analisando as sugestões apresentados, é possível concluir que: 

 

 é adequada a previsão legal de o Conselho emitir um crivo técnico sobre as minutas de atos normativos 

das agências reguladoras sobre a televisão por assinatura; 

 o relacionamento entre as agências e o CCS está meramente calcado nos aspectos formais e legais (ofícios 

e audiências públicas, por exemplo), existindo grandes espaços ainda não ocupados de novos canais de 

interação e de participação entre ambas as instituições; e  

 há grande necessidade de maior empoderamento do CCS e das agências reguladoras, para que eles 

possam cumprir melhor com os papéis institucionais para os quais foram criados em lei. 

 

Por fim, há que se reconhecer que o estudo do relacionamento institucional entre as agências reguladoras e o 

Conselho de Comunicação Social ainda é bastante incipiente, não havendo trabalhos técnicos nem avaliações 

significativas sobre o assunto. Conforme dito por um dos entrevistados, “ainda é cedo para avaliar o relacionamento 

entre o Conselho de Comunicação Social e as agências reguladoras; o Conselho voltou a funcionar em 2012 (...) e 

somente agora estão ocorrendo as primeiras [e importantes] interações entre eles”. 

Agradeço imensamente a todos que colaboraram com esta pesquisa, respondendo francamente aos questionários e 

contribuindo para a viabilização deste trabalho ao qual nos propusemos a desenvolver. 
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Anexo – Formulário Padrão Utilizado na Pesquisa Qualitativa 

 

Grupo 1 – Introdução 

 

1.1. Há quanto tempo o(a) Senhor (a) acompanha as atividades do CCS? 

 

Resposta: 

 

 

1.2. O que o(a) levou a acompanhar as atividades do CCS? 

 

Resposta: 

 

 

1.3. Por que é importante acompanhar as ações do CCS? 

 

Resposta: 

 

 

Grupo 2 – O Conselho  

 

2.1. Quais são as funções constitucionais e legais do CCS? Para que serve o Conselho? Para que ele foi criado? 

 

Resposta:  

 

 

2.2. Considera que a atual composição tem cumprido adequadamente o rol de atribuições conferidas pela Constituição e 

pela lei? 

 

Resposta:  

 

 

2.3. Há alguma crítica ou comentário a fazer sobre a atual formação do Conselho, tanto em relação aos titulares e 

quanto aos suplentes? 

 

Resposta:  

 

 

2.4. Como avalia a presidência do Conselho? Há aspectos que devem mudar? Podem melhorar? 

 

Resposta:  

 

 

Grupo 3 – Agências reguladoras 

 

3.1. Conhece o papel das agências reguladoras? Qual é sua opinião a respeito delas? Acha que as agências cumprem 

adequadamente com seu papel institucional perante a sociedade? 

 

Resposta:  
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3.2. Considera importante a previsão legal de as agências remeteram ao CCS as minutas de futuros atos normativos, 

especialmente no quesito da televisão por assinatura? Por quê? 

 

Resposta:  

 

 

3.3. Conhece os recentes relatórios do CCS sobre a Anatel e a Ancine? O que pensa deles? Qual o grau de rigor deles? 

Esses relatórios são úteis para os reguladores? São úteis para o Parlamento? E para o CCS? 

 

Resposta:  

 

 

3.4. Em sua opinião, qual agência desenvolve um relacionamento institucional mais eficiente e proativo com o CCS? 

Por quê? 

 

Resposta:  

 

 

3.5. Os atuais “canais de interação” formais (ofícios e audiências públicas) entre o CCS e as agências são adequados? 

Suficientes? Poderia haver outros? Quais? 

 

Resposta:  

 

 

Grupo 4 – Sugestões de melhoria e palavra aberta 

 

4.1. O que poderia ser considerado “positivo” no relacionamento atual entre o CCS e as agências? E “negativo”? Em 

que aspectos essa interação poderia melhorar? Há alguma sugestão? 

 

Resposta:  

 

 

4.2. Ficou faltando alguma coisa a respeito de sua opinião a respeito do CCS? Sobre a produtividade do Conselho 

(matérias analisadas, rejeitadas e aprovadas)? E sobre as agências reguladoras, algum comentário final? E Sobre o 

relacionamento entre o CCS e as agências, algo a acrescentar? 

 

Resposta:  

 

 

4.3. Palavra aberta para algum comentário final. 

 

Observações: 
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