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RESUMO

O trabalho tem por objetivo analisar a indústria cinematográfica brasileira sob

a ótica de suas políticas públicas de financiamento. Inicialmente será feita uma

apresentação da cadeia produtiva cinematográfica. Em seguida, será analisado o papel

desempenhado pelo Estado na promoção do cinema em dois períodos distintos: os

anos da Embrafilme (1960-1990), no qual o Estado atuou diretamente, financiando e

produzindo filmes; e a época da retomada (1991-2010), no qual o Estado passou a

intervir indiretamente, através das leis de incentivo fiscal. Por último, será exposta a

atuação do BNDES através da criação de mecanismos de financiamento que buscam o

fortalecimento e a profissionalização do setor.
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INTRODUÇÃO

O cinema pode ser entendido como arte, pois é uma forma de expressão através de

imagem, som e movimento. É também um poderoso veículo de propagação de idéias, hábitos

e valores, e dai decorre a sua maior importância: a formação de uma identidade nacional, que

justifica por si só a interferência do Estado na atividade cinematográfica.

A noção de cinema como indústria decorre da complexidade de seus modos de

produção, envolvendo diversos agentes, e técnicas que vem se tornando cada vez mais

sofisticadas. Sendo assim, os orçamentos de uma produção são bens altos, e a mobilização

dos recursos necessários para que uma obra seja produzida, distribuída e chegue ao publico

nas salas de cinema é a questão central que este trabalho busca responder.

O objetivo desta monografia é analisar a eficácia dos atuais mecanismos de

financiamento à indústria cinematográfica brasileira. Sendo assim, serão apresentados os

instrumentos de renúncia fiscal (Lei Rouanet e Lei do Audiovisual), que são os pilares da

atual política pública de incentivo ao cinema nacional. O trabalho se propõe a mostrar que

estes mecanismos, baseados em renúncia fiscal, se concentram majoritariamente na produção

de obras cinematográficas, e não no desenvolvimento e na organização do setor, sendo

necessária a formulação de políticas públicas que considerem a cadeia produtiva do

audiovisual como um todo.

Dessa forma, o trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro tem como

objetivo estudar os principais aspectos da atividade cinematográfica. Para tanto, serão

expostos as propriedades econômicas dos bens produzidos por esta indústria, e os principais

agentes envolvidos em cada etapa da cadeia produtiva.

No capítulo II é feito um histórico da relação entre o Estado brasileiro e o setor

cinematográfico, que abrange o período de 1960 até 2010, pois anteriormente a este período, o

Estado não teve uma atuação significativa no setor. Num primeiro momento (1960-1979)

ocorre a consagração do cinema brasileiro no exterior, a constituição de uma empresa estatal

voltada à produção e distribuição de filmes, e a aproximação entre o Estado e a classe

cinematográfica.  Posteriormente (1980-1990), a crise econômica atinge profundamente o

setor, abalando o modelo de intervenção estatal. Após uma redefinição do papel do Estado na



economia, são criados os mecanismos de financiamento baseados na renuncia fiscal que

perduram até hoje.

Por fim, no Capítulo III, serão destacados os principais instrumentos de atuação do

BNDES no financiamento do setor cinematográfico nacional. Ficará clara a mudança no foco

de atuação do banco, que sai da lógica de patrocínio para a lógica do fortalecimento da cadeia

produtiva. Por último, na Conclusão, serão retomadas as principais discussões levantadas ao

longo da monografia.



CAPÍTULO I: ESTRUTURA DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA

O objetivo deste capítulo é analisar a indústria cinematográfica como segmento da

indústria audiovisual. Para tanto este capítulo esta dividido em duas seções. Na primeira serão

expostas as características intrínsecas ao produto audiovisual, que justificam a intervenção

governamental na atividade cinematográfica. Na seção seguinte será feita uma análise

estrutural da indústria cinematográfica, apontando os principais agentes envolvidos em cada

etapa do processo produtivo.

I.1 – Bens Audiovisuais:

O setor do audiovisual está inserido no conceito de indústrias criativas proposto por

Caves (2000). Para este autor os setores criativos são aqueles cujo produto ou serviço gerado

contem um elemento artístico ou criativo. Estes setores compartilham certas propriedades que

as distinguem dos setores convencionais da economia. No que tange a atividade audiovisual

cabe mencionar as seguintes propriedades:

i) demanda incerta: o produto audiovisual é avaliado de maneira subjetiva por seus

consumidores. Devido a essa imprevisibilidade, os produtores buscam reduzir seus riscos por

meio de vultosos gastos com propaganda e marketing.

ii) motley crew: a produção de um filme exige uma equipe de profissionais

diversificada: atores, diretor, roteirista, produtor, figurinista, iluminador, câmera e muitos

outros. Cada profissional se diferencia por sua habilidade e por seu senso estético, e por isso

dificilmente se pode substituir um insumo pelo outro, o que contradiz o pressuposto teórico

neoclássico.

iii) duração do produto e da renda: um bem audiovisual não é destruído com o uso. A

renda de um bem audiovisual se estende por todo período de duração do copyright (direito de

propriedade).

Além destas propriedades, o produto audiovisual se distingue por possuir

características de bem público, isto é, seu consumo é não-rival e não-excludente. A condição

de bem público – pelo lado da demanda – e a possibilidade de operar a baixos custos de

reprodução – pelo lado da oferta – transformaram o produto audiovisual em um clássico

produto de massa (BERTINI, 2008, p.146).



No entanto é necessário distinguir o produto audiovisual formatado para o cinema

daquele formatado para a TV, pois a massificação do consumo audiovisual só foi alcançada

pela última. De acordo com os indicadores culturais do IBGE, em 2006, cerca de 95% dos

municípios brasileiros possuíam TV aberta, enquanto menos de 10% dos municípios

possuíam sala de cinema.

Um último aspecto a ser destacado em relação aos bens audiovisuais é que seu

consumo gera externalidades positivas, tais como: acesso à informação, obtenção de

conhecimento, valorização da identidade nacional, discussão de temas nacionais e estímulo a

outros setores da economia (MARQUES, 2009, p.13).

A geração de externalidades positivas é o principal argumento a favor da intervenção

governamental através de políticas publicas de incentivo, que assegurem o fornecimento

nacional dos bens audiovisuais.

I.2 – Cadeia Produtiva

A indústria cinematográfica é um segmento da indústria audiovisual que tem como

objetivo a produção e comercialização de uma obra cinematográfica para os consumidores. O

direito de propriedade intelectual é o conceito central para analisar essa indústria, a qual se

fundamenta na criação, no controle e na venda desses direitos ao longo de sua cadeia

produtiva (VERON, 1999).

A estrutura básica da cadeia produtiva pode ser dividida em quatro níveis: criação,

produção, distribuição e exibição, que serão analisados a seguir:

I.2.1 Criação

Nesse estágio inicial ocorre a transformação de uma idéia em um roteiro

cinematográfico. O roteiro não precisa ser original, sendo muitas vezes uma adaptação de

alguma obra existente como um livro, uma peça de teatro ou série de TV. Busca- se dessa

forma mitigar os riscos associados à produção cinematográfica trabalhando em cima de obras

que tenham feito sucesso, cuja historia seja conhecida pelo público a priori.

Uma figura importante nessa fase é o agente literário, cuja função é negociar a venda

de direitos de comercialização do roteiro para os produtores. Sem o serviço do agente



literário, dificilmente um roteirista conseguiria vender seu roteiro para um estúdio ou um

grande produtor nacional (MARQUES, 2009, p.19).

I.2.2 Produção

O processo de produção pode ser dividido em três fases: pré – produção, produção e

pós - produção. Na primeira fase são tomadas as principais decisões referentes ao elenco,

locações, figurinos, etc. Após essas escolhas terem sido feitas, e tendo em vista os custos da

pós-produção, o produtor elabora o orçamento da produção e vai à busca de financiamento.

De modo geral, os produtores não mobilizam recursos próprios para a realização de seus

projetos e o financiamento é feito através da captação de recursos de terceiros. Atualmente o

principal instrumento de financiamento a produção é a lei do audiovisual, que será exposta

com mais detalhes no próximo capítulo.

A etapa seguinte da produção corresponde ao processo de filmagem, cuja duração

varia de acordo com o tamanho da produção. Por último, na fase de pós-produção, o material

filmado entra em laboratórios para que possa ser editado, montado e finalizado, também são

acrescentados a trilha sonora e os efeitos especiais.

Cabe destacar que a estrutura do mercado de produção não é verticalizada, isto é, um

grande número de empresas atua em diferentes etapas do processo de produção. As principais

empresas são as produtoras cinematográficas, os estúdios de filmagem e os laboratórios de

edição. Apesar de existir um grande número de empresas produtoras, estas se concentram nas

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e em menor medida em Porto Alegre. De acordo com a

Agência Nacional do Cinema (ANCINE), em 2009 do total de 257 projetos cinematográficos

que conseguiram captar recursos incentivados, cerca de 42% eram do Estado do Rio de

Janeiro, e outros 42% pertenciam ao Estado de São Paulo. Apesar de possuírem o mesmo

número de projetos, o Estado do Rio teve uma arrecadação maior, ficando com 53% da renda

total, enquanto São Paulo ficou com 35,5%. Isso se deve ao fato de que muitas produtoras no

Rio de Janeiro se associam a Globo Filmes, que oferece espaço em mídia no momento do

lançamento. A visibilidade que a Globo proporciona ao projeto permite as produtoras investir

em produções com orçamentos mais elevados, pois oferece maior segurança ao investidor.



I.2.3 Distribuição

O distribuidor compra dos produtores os direitos sobre cada um dos títulos produzidos

para, em seguida, comercializá-los em uma ou mais janela de exibição. O cinema é a primeira

janela de exibição, o sucesso nos cinemas representará a possibilidade de maior consumo em

outras janelas (Vídeo, TV por assinatura, TV aberta).

A empresa distribuidora é também uma das principais fontes de financiamento da

produção, e por isso a contratação da distribuidora costuma ocorrer ainda no estágio de pré-

produção do filme. A forma pela qual a distribuidora investe na produção pode ser via compra

de participação patrimonial da obra ou pelo adiantamento de receitas futuras. A campanha

publicitária também fica a cargo do distribuidor, assim como a confecção das cópias do filme

original que serão distribuídas as diversas salas de cinema.O termo P&A (Print and

Advertising) é constantemente utilizado pelo setor para se referir aos custos de cópia e

publicidade, que são de recuperação prioritária por parte do distribuidor frente ao produtor.

Outra atribuição importante do distribuidor é a definição da data de lançamento. No

cinema, o final de semana de estréia é, em geral, o de maior público chegando a determinar

muitas vezes o sucesso ou fracasso de uma obra devido ao efeito boca-a-boca sobre a

qualidade dos filmes.

O mercado de distribuição brasileiro é bastante concentrado. Os estúdios norte-

americanos dominam a distribuição (Fox, Sony, Warner, Disney, Paramount e Universal) e

trazem em suas carteiras super produções de altíssimo orçamento. O elevado potencial de

público desse tipo de filme torna o produto nacional pouco atraente para os exibidores, que

preferem assegurar a renda da bilheteria através da exibição por um longo período de tempo

dos Blockbusters americano.

Com isso muitos filmes nacionais apesar de finalizados não conseguem alcançar o

circuito comercial de exibição. O gráfico abaixo apresenta o market share das distribuidoras

em relação à renda em 2009.



Fonte: FilmeB

As distribuidoras nacionais são pequenas e pouco estruturadas. Aquelas que atuam no

segmento de vídeo domestico apresentam porte um pouco maior (Paris, Imagem e Playarte).

I.2.4 Exibição

A exibição é o estágio final da cadeia cinematográfica e se constitui no elo entre o

espectador e o produtor do filme. A denominação de origem americana, theatrical, significa a

exploração dos filmes em salas de cinema, que hoje, com a disponibilidade de diversos meios

e veículos de comunicação, transformaram-se na “vitrine principal” dos filmes. (GONZAGA,

2010, p.131).

O contrato entre exibidores e distribuidores é definido de acordo com as

particularidades de cada filme e de cada sala de exibição. Em geral, é fixado um percentual de

repasse da renda líquida da bilheteria ao distribuidor. A renda líquida da bilheteria é definida

como a renda bruta deduzida do ISS cobrado pelos municípios. Esse percentual varia entre

45% e 50%, ficando o exibidor com o restante (SATURNINO BRAGA, 2010). Além da

venda de ingressos, o exibidor possui outras fontes de renda, como a bombonière (venda de

pipocas, refrigerantes e doces) e a publicidade em tela.

O parque exibidor brasileiro tem se modernizado através da construção de complexos

cinematográficos no formato multiplex. O conceito de multiplex surgiu nos Estados Unidos há

20 anos e se caracteriza pelo grande número de salas em formato stadium, tecnologia digital

de som e imagem, e poltronas reclináveis com porta-copos. O multiplex foi implantado no

Brasil em 1997 pelas redes de exibição estrangeiras UCI e Cinemark. De acordo com dados
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do FilmeB, a base de dados do setor, em 2009 havia 184 multiplex com um  total de 1.267

salas, o que correspondia a cerca de 60% do total das salas brasileiras. Essas salas detiveram

78% do público e 82% da renda do cinema. A maioria dos complexos está situada em

shopping-centers nas grandes cidades, o que tem causado uma forte concentração das salas

principalmente nas capitais.

Outro aspecto relevante em relação à modernização das salas de cinema é a difusão da

tecnologia 3D. Após o sucesso de filmes como Avatar, de James Cameron, que arrecadou U$

2,7 bilhões, os estúdios americanos tem investido nesse tipo de produção, que apresenta maior

rentabilidade devido ao alto preço do ingresso praticado.  Os exibidores e distribuidores

também se beneficiam da lucratividade do 3D, com isso observa-se um forte aumento das

salas de cinema com projeção em 3D. Ainda de acordo com o FilmeB, em 2007 havia apenas

5 salas de cinema em 3D, localizadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e

Florianópolis. Em maio de 2010 o número de salas em 3D aumentou para 140, distribuídas

em 52 cidades de todas as regiões do país.

O mercado de exibição também é concentrado, porem em menor nível do que o de

distribuição. Os principais exibidores são os grupos estrangeiros Cinemark e UCI e os

nacionais Severiano Ribeiro, Araújo, Espaço de Cinema, Cinesystem, etc. Além desses, um

grande número de exibidores regionais dividem o restante do mercado. Abaixo segue o

gráfico com o market share dos exibidores em 20091.

1 Fonte:FilmeB
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CAPÍTULO II: ESTADO E CINEMA NO BRASIL

A indústria cinematográfica brasileira se desenvolveu sob a proteção do Estado,

através de políticas públicas de incentivo a produção e de reserva de mercado. Do período que

vai de 1960 até 1990, o Estado teve uma participação ativa no setor audiovisual, produzindo e

distribuindo filmes através da Empresa Brasileira de Filmes S.A (Embrafilme).  O ano de

1990 é marcado pelo desmonte do aparato estatal de suporte ao cinema devido ao projeto de

governo neoliberal de Fernando Collor. Após um período negro para a história do cinema, é

criada em 1991 uma nova legislação de apoio ao cinema através de mecanismos de incentivo

fiscal, que tem por objetivo transferir o financiamento da atividade cinematográfica para a

iniciativa privada. Nesse novo modelo de financiamento, a função do Estado passa a ser a de

regulador em detrimento ao Estado das décadas anteriores, notadamente mais interventor e

indutor do desenvolvimento do setor.

Esse capítulo tem por objetivo analisar a participação do Estado na promoção do

cinema brasileiro nas suas duas fases distintas: a de interventor, de 1960 a 1990 e a de

regulador, de 1991 até hoje.

II.1  Estado interventor: os anos da Embrafilme.

II.1.1 Época de Ouro: 1960 a 1979

A década de 1960 é marcada por diversas transformações no cenário cultural. Nessa

época surge o mais importante movimento cinematográfico brasileiro, o Cinema Novo, cuja

forma de fazer cinema era expressa por "uma câmera na mão e uma idéia na cabeça".  As

produções eram de baixo orçamento e exploravam temáticas relacionadas ao

subdesenvolvimento, como a miseria e a pobreza. Os principais cineastas do movimento eram

Glauber Rocha, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos e Ruy Guerra.

O movimento alcançou enorme prestigio no exterior, tendo consagrado seus diretores

que receberam diversos premios e indicações em Cannes e em outros festivais internacionais.

Apesar do reconhecinemento externo, o movimento não teve impacto popular nos cinemas

nacionais, o que nos anos 1960 coube as “chanchadas”, um gênero de comédia popular.

Antes do golpe de 1964, as produções do Cinema Novo eram financiados por

empréstimos bancários, apoio de industriais progressistas e políticos do governo da esquerda



nacionalista – justificativa da temática de muitos filmes. Outra fonte de financiamento

procedia de uma lei do Estado do Rio, que consagrava um percentual das taxas sobre os

espetáculos para ajudar o cinema. No entanto, ela não determinava como e nem em qual setor

distribuí-lo (FIGUEIRÔA, 2008).

A partir da segunda metade dos anos 1960 são formuladas as politicas governamentais

que possibilitaram ao cinema nacional atingir sua maior participação no mercado interno. Em

1966 é criado o Instituto Nacional do Cinema (INC), que era uma autarquia com função

legislativa, de fomento, incentivo e fiscalização, além de ser responsável pelo mercado

externo e pelas atividades culturais (AMANCIO, 2008).

Os principais mecanismos de intervenção criados pelo INC foram: o registro

obrigatório de produtores, exibidores e distribuidores, a obrigatoriedade da exibição de filmes

nacionais por um determinado número de dias ao ano (cota de tela) e a alteração da “Lei de

Remessa” de 1962, tornando obrigatório o recolhimento de parte do imposto de renda relativo

à exploração de filmes estrangeiros para a produção nacional. Estabeleu também  que caso

estes recursos não fossem utilizados na produção de filmes, em que deveriam  associar-se

produtores brasileiros e companhias estrangeiras, o depósito efetuado seria incorporado como

receita do INC (ORTIZ, 1983).

Os recursos provenientes da “Lei de Remessa” impulsionaram a produção, e

aumentaram a receita do INC. Foram produzidos 38 fimes por esse sistema, tendo se

destacado dois  filmes de cineastas do Cinema Novo, por conseguirem aliar uma proposta

cultural a uma grande penetração junto ao público, são eles: “Macunaima” (1969), de Joaquim

Pedro de Andrade e “Como era gostoso o meu francês”, de Nelson Pereira dos Santos, uma

das maiores rendas de bilheteria de 1972. Apesar dos cineastas do Cinema Novo

reconhecerem a importância do Estado na promoção do cinema nacional, estes eram bastante

criticos em relação ao projeto do INC. As principais questões apontadas eram a falta de

participação da classe cinematográfica na elaboração do projeto e a submissão da produção

nacional ao interesse das compahias estrangeiras.

O INC também implantou um sistema de premiação (de qualidade e de percentual da

renda) que foi sendo modificado ao longo do tempo. De inicio, quando foi criado, em 1967,

fixava as parcelas de 10% (adicional de renda líquida) e 15% (adicional de qualidade) sobre

as rendas líquidas dos filmes como prêmios. A partir da década de 1970, é estabelecido um



percentual de renda maior para “filmes baseados em fatos históricos, figuras de relevo no

panorama brasileiro, ou em obras literárias de indiscutível valor” (ORTIZ, 1983). Dessa

forma, percebe-se nitidamente a orientação do Estado no sentido de estimular a produção que

explorasse a temática nacionalista, com a reprodução de grandes obras literárias nacionais.

 A política cultural da época possuía um forte caráter nacionalista. O incentivo a

produção cinematográfica tinha como objetivo maior promover uma boa imagem do país no

exterior. Nessa direção, foi criada em 1969, sob a vigência do AI-5, a Embrafilme, uma

agência estatal mais sólida, cujo objetivo principal era promoção e distribuição de filmes

brasileiros no exterior, em cooperação com o INC. Do capital social da empresa 70% eram

subscritos pela União, representada pelo Ministério da Educação e da Cultura (MEC), e o

restante era de propriedade de outras entidades de direito público e privado. As fontes de

receita da estatal vinham da venda de ingressos padronizados, juros e taxas de financiamentos

concedidos, e principalmente com parte do imposto de renda relativo à exploração de filmes

estrangeiros, que anteriormente, eram depositados no INC.

Inicialmente a Embrafilme atuava apenas no financiamento a produção, mas já em

1972 a estatal passa a co-produzir algumas obras, comprando parte do direito patrimonial do

filme. No ano seguinte é realizado o I Congresso da Indústria Cinematográfica Brasileira, e o

sindicato dos produtores reivindicam uma reestruturação do aparato institucional do cinema.

As principais conquistas alcançadas foram: a extinção do INC e a criação do Conselho

Nacional de Cinema (CONCINE), que assumiu as funções regulatórias do INC, e a ampliação

das atribuições da Embrafilme, que passou a exibir e distribuir filmes em território nacional

(AMÂNCIO, 2008).

É justamente neste momento que ocorre a maior aproximação entre o cinema e o

Estado através da indicação do produtor/cineasta Roberto Farias para a direção geral da

Embrafilme, com o apoio da classe cinematográfica. A gestão Roberto Farias (1974-1979)

corresponde à fase áurea do cinema nacional. Durante o período, a reserva de mercado para o

filme nacional evoluiu de 84 para 140 dias2. Segundo o FilmeB, o cinema nacional chegou a

obter participações de 30% a 35% do total do mercado. Como o preço médio do ingresso não

chegava a US$ 1, os filmes nacionais eram acessíveis a maior parte da população, chegando a

totalizar mais de 61 milhões de espectadores no ano de 1978. Dentre os filmes produzidos

2 Johnson,1987,p.185



nessa época, o de maior destaque foi “Dona Flor e seus dois maridos”, de Bruno Barreto

(1976), cuja distribuição fora efetuada pela Embrafilme, e obteve 10,7 milhões de

espectadores, recorde histórico de bilheteria do cinema nacional.3

Cabe destacar que havia ainda um circuito de produção independente, que não se

beneficiava dos mecanismos de produção e distribuição criados pela estatal. Conforme

assinala GATTI (2001):

Paralelamente à Embrafilme havia também os produtores independentes, isto é,

aqueles que faziam seus filmes sem o financiamento do Estado. As pornochanchadas

na década de 1970 e depois os filmes pornográficos nos anos 80, produzidos no Rio

de Janeiro e principalmente na Boca do Lixo, em São Paulo, são exemplos dessa

produção que existiu à margem da Embrafilme, graças a um particular mecanismo

de produção, distribuição e exibição desenvolvido nestes “pólos cinematográficos”

(p.31).

Apesar do Estado não ter financiado esse tipo de produção, a cota de tela foi um

instrumento intervencionista essencial para a sobrevivência dos produtores independentes. A

distribuição era feita por pequenas empresas locais, porem a exibição era feita nas salas do

circuito comercial. O declínio do cinema da Boca coincide com o declínio do aparato estatal

criado pela Embrafilme, havendo uma nítida correlação entre eles.

II.1.2 Época de Crise: 1980 - 1991

O desgaste do modelo Embrafilme ocorreu ao longo da década de 1980 devido a uma

série de fatores: crise econômica, inserção do vídeo doméstico e barateamento dos aparelhos

de TV, e por fim, o grande avanço tecnológico do cinema norte-americano, que não foi

acompanhado pela indústria cinematográfica brasileira. De acordo com JOHNSON (1987),

entre 1979 e 1984, o número de salas de cinemas caiu cerca de 50% e o público despencou

67%.

A crise econômica contribuiu para o aumento dos custos de produção dos filmes,

principalmente os relacionados à película importada e ao processo de finalização dos filmes

nos laboratórios. Ao mesmo tempo em que os custos de produção aumentavam, a inflação

corroia a renda gerada pelos filmes, na medida em que o reajuste do preço do ingresso esteve

3 O filme Tropa de Elite 2 obteve 10,3 milhões de espectadores em sua oitava semana em cartaz. É provável
que venha se tornar o novo recordista do cinema nacional.



sempre abaixo da inflação, contribuindo para a queda da rentabilidade e atratividade da

atividade cinematográfica (MARQUES, 2009).

Além da crise econômica, a indústria cinematográfica brasileira não conseguiu

acompanhar o processo de inovação tecnológica realizado nos Estados Unidos que investiu

pesadamente em tecnologia, produzindo filmes como “Guerra nas Estrelas” (George Lucas,

1979), com efeitos especiais que estavam muito distantes do cinema nacional.

Ao final da década de 1980 o modelo de produção da Embrafilme, baseada na

intervenção direta do Estado começou a apresentar sinais de desgaste. A estatal não dispunha

de recursos suficientes para continuar financiando a produção, sendo necessária a busca por

fontes de renda externa. Nesse sentido foi criada em julho de 1986 a primeira lei de incentivos

fiscais para a cultura: a Lei n° 7.505, de 02 de junho de 1986, que ficou conhecida como Lei

Sarney. Esse dispositivo legal permitiu e regulou a participação da iniciativa privada como

financiadora da cultura, mediante compensação fiscal. Essa legislação inseriu novos atores no

campo cultural e, como conseqüência, inaugurou uma nova fase para a política cultural do

Brasil.

Por ser uma lei voltada para a cultura em geral, o cinema tinha que disputar os

recursos incentivados com as outras atividades culturais. A maior critica a esse dispositivo foi

a falta de transparência dos critérios para a escolha dos projetos, sendo necessário apenas o

cadastramento prévio dos proponentes no Ministério da Cultura. Não há consenso acerca do

montante canalizado para a área cultural durante o período de existência da Lei Sarney.

A posse da Presidência da República, em 1990, por Fernando Collor de Mello, marcou

o início da era neoliberal no país, com a edição de uma série de medidas provisórias que

extinguiram inúmeros órgãos culturais, entre eles a Embrafilme e todo aparato institucional

ligado a ela.  Collor também promoveu uma desregulamentação da atividade, acabou com a

cota de tela e revogou a Lei Sarney. Com isso, concretizou-se o fim da política pública efetiva

para o cinema brasileiro, que retornou à estaca zero enquanto atividade econômica, e abriu-se

espaço no setor para a consolidação da hegemonia do capital estrangeiro no mercado

brasileiro.



II.2 Estado regulador: o período da retomada

A ruptura do modelo Embrafilme desestabilizou profundamente o setor

cinematográfico. Contratos foram interrompidos e as produções paralisadas, o cinema

brasileiro passou por sua maior crise, e como conseqüência, em 1992, apenas três produções

nacionais chegaram ao circuito.

A justificativa para o desmantelamento das políticas publicas voltadas para o cinema

era a de que caberia à iniciativa privada financiar a produção cinematográfica. No entanto, o

cinema nacional não se configurava como uma opção atraente para os investidores privados,

justamente pela situação na qual se encontrava.

Essa questão só foi solucionada após a nomeação de Sérgio Paulo Rouanet como

Secretário de Cultura (cargo que substituiu, no governo Collor, o de Ministro da Cultura), que

reeditou as medidas de incentivo cultural com base na redução do imposto de renda. A

isenção fiscal é o principal atrativo para que a iniciativa privada invista em cultura. Dessa

forma, o Estado passa a intervir indiretamente, regulando e fiscalizando a atividade cultural,

cabendo aos agentes privados e às empresas públicas selecionar e investir nos projetos a

serem realizados.

II.2.1 Leis de Incentivo Federais

Partindo do principio de dedução fiscal foram criadas as leis federais de incentivo a

cultura. A primeira delas, nº 8.313 de 1991, conhecida como Lei Rouanet, instituiu o

Programa Nacional de Cultura (PRONAC), tendo como objetivo estimular projetos culturais a

partir de três mecanismos: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de Investimento

Cultural e Artístico (FICART) e os incentivos a projetos culturais (mecenato).

O FNC permite ao Ministério da Cultura destinar recursos públicos diretamente a

projetos culturais, mediante a celebração de convênios e outros instrumentos congêneres.

Além de apoio a projetos, o Ministério da Cultura realiza, com recursos do Fundo, programas

culturais, tais como editais de fomento a expressões culturais, ações para intercâmbio e

difusão cultural, concessão de prêmios e de bolsas de estudos para pesquisas (Decreto

5.761/2006, artigo 10). Este mecanismo apóia até 80% do valor dos projetos. Os 20%

restantes são a contrapartida do proponente.



O FICART é um fundo criado sob a forma de condomínio, sem personalidade jurídica,

caracterizando comunhão de recursos destinados à aplicação em projetos culturais e artísticos.

Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelo FICART ficam isentos do Imposto sobre

Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, assim como do Imposto sobre a Renda e Proventos

de Qualquer Natureza. Apesar de ter sido regulamentado pela CVM, esse fundo nunca saiu do

papel, devido a falta de interesse das empresas privadas.

O mecenato é um mecanismo de financiamento que permite que pessoas físicas ou

jurídicas possam abater 100% dos recursos investidos em projetos culturais (artes cênicas,

edição de livro, exposição de artes visuais, doações de acervos para museus, arquivos e

bibliotecas públicas) ou então 30% de recursos investidos na produção audiovisual. O limite

de dedução é de 6% para pessoas físicas e de 4% para pessoas jurídicas do imposto de renda

devido.

Note-se que este último mecanismo diferenciava-se da Lei Sarney, na medida em que

os projetos precisavam de uma aprovação prévia do governo baseada em orçamento,

viabilidade econômica e financeira, e mérito. No entanto essa avaliação rigorosa tornou o

processo de produção artístico mais lento e burocrático, e sobre isso recaíram as principais

críticas que a Lei Rouanet recebeu por parte da imprensa e dos produtores culturais

(MARSON, 2009).

Apesar da Lei Rouanet englobar todo o tipo de produção cultural foi criada, em 1993,

uma legislação especifica para o setor cinematográfico. A Lei do Audiovisual (Lei Federal

8685/93), através do artigo 1º, permite que pessoas físicas ou jurídicas possam abater até

100% dos recursos utilizados na compra de direitos de comercialização de filmes, desde que

esses valores não ultrapassem 3% do imposto de renda devido (no caso de pessoa jurídica) e

6% (pessoa física). Ao investir no filme, o contribuinte se torna acionista do filme, por meio

da aquisição de Certificados de Investimento Audiovisual, que permitem a obtenção de lucros

caso o filme obtenha sucesso de público. O artigo 3º permite que distribuidoras estrangeiras

utilizem até 70% do imposto sobre a remessa de lucros e dividendos ao exterior, obtidos pela

exploração comercial de filmes estrangeiros no país, para a co-produção de obras

cinematográficas nacionais.

Por último, foi criado em 2006 o artigo 1º - A, que permite a utilização de recursos

incentivados para a produção de filme e telefilmes nos moldes do incentivo previsto na Lei



Rouanet (mecenato), cuja vigência expirou em 2007. Esse artigo foi criado especificamente

para as empresas que não podem auferir lucros com outras atividades, que é o caso da

Petrobras, maior financiadora do cinema nacional, que por muitos anos investiu em cinema

através da Lei Rouanet.

Pela complexidade dos seus mecanismos, a política de incentivos fiscais demorou

alguns anos para apresentar os primeiros resultados, mas o fato é que conseguiu fazer a

maquina de produção voltar a se movimentar (Almeida &, Butcher, 2003). Os recursos

captados, via leis de incentivo, permitiram ao cinema brasileiro recuperar a sua trajetória já

em 1995, ano em que onze produções nacionais foram exibidas nos cinemas. Uma delas (a

comédia histórica Carlota Joaquina - Princesa do Brasil, de Carla Camurati, lançada de forma

independente e sem grandes campanhas de marketing) alcançou grande sucesso de público,

atraindo cerca de 1,3 milhão de espectadores. Começou aí uma nova fase da produção

nacional, que ficou conhecida como "retomada". Entre 1996 e 2003, o público do cinema

brasileiro no mercado interno de salas de exibição aumentou progressivamente de 1,2 milhões

para 22 milhões de espectadores. O gráfico abaixo mostra a evolução do público do filme

nacional.

Fonte: FilmeB
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O número de salas também aumentou significativamente. Em apenas dez anos, entre

1995 e 2005 o número de salas dobrou, passando de 1.033 para 2.045. Porem este número

ainda é bastante inferior ao da época de ouro do cinema, quando o Brasil chegou a ter mais de

3.000 salas. A redução do parque exibidor ocorreu de forma contínua durante as décadas de

1980 a 1990, em função da elevação do preço médio de ingresso, do surgimento do

videocassete e, posteriormente, da TV por assinatura. Um fato muito comum observado nessa

época, foi que muitas salas de cinema foram transformadas em Igrejas Evangélicas,

principalmente em cidades pequenas.

II.2.2 RioFilme

O processo de retomada do cinema brasileiro também contou com o apoio de estados e

municípios que desenvolveram leis e criaram estímulos e incentivos à produção

cinematográfica. No município do Rio de Janeiro a Prefeitura criou, em 1992, uma empresa

distribuidora - a RioFilme - que desempenhou papel fundamental durante a “retomada”, tendo

lançado mais de 200 filmes nacionais no mercado, entre eles alguns sucessos de público como

Central do Brasil (Walter Salles, 1998). De acordo com Almeida & Butcher (2003):

Apesar de estrutural e burocraticamente ter copiado o modelo da Embrafilme, a

RioFilme não trouxe investimentos diretos para a atividade. O dinheiro provinha de

dotação orçamentária sujeita a aprovação da Câmara de Vereadores e também ao

chamado descontingenciamento, atravessando períodos de vácuo e enfrentando

processos de licitação burocráticos, dos quais a Embrafilme, por ser uma empresa de

sociedade anônima estava isenta. (pag.38).

Nos últimos anos a empresa teve sua capacidade de investimento extremamente

reduzida. No entanto, a Prefeitura já anunciou um plano de reestruturação, através da parceria

com o Governo do Estado, e a criação de um Funcine.



II.2.3 Globo Filmes

O ano de 1998 é marcante para a retomada do cinema brasileiro devido a criação da

Globo Filmes, braço cinematográfico da principal rede de TV do país. Segundo BUTCHER

(2006), a Globo Filmes passaria a atuar principalmente como produtora e co-produtora,

adotando três modalidades diferentes de participação nos projetos: transformar minisséries em

longas-metragens; desenvolver veículos cinematográficos para as estrelas da emissora, ou,

ainda, apostar em “filmes de qualidade”, com potencial comercial, apresentados por outros

produtores.

Apesar do grande sucesso alcançado pela adaptação da mini-serie “O alto da

compadecida” de Guel Arraes, lançado no cinema em 2000, a modalidade de atuação da

Globo Filmes que predominou foi a associação a projetos de produtores de fora da TV Globo.

As principais produtoras que se associaram a Globo Filmes foram: Diler & Associados,

Conspiração Filmes, Total Entertainment, Natasha Filmes, Lereby Filmes,  O2 Filmes,  e LC

Barreto. Conforme mencionado anteriormente, a maioria dessas produtoras está localizada na

cidade do Rio de Janeiro.

Nessa associação, a Globo Filmes não investe recursos próprios na produção. Ela atua

na promoção do filme, através de anúncios e spots de TV e também na chamada cross media

(citação e promoção nos programas).  Este segundo item, de acordo com BUTCHER (2006), é

ainda mais decisivo por permitir que, segundo a orientação da emissora, os filmes sejam

citados nas novelas e em programas de variedades (Domingão do Faustão, Videoshow), ou

mesmo se tornem pauta de reportagens e entrevistas nos programas jornalísticos.

A entrada da Globo Filmes no cinema contribuiu imensamente para o aumento do

público do filme nacional durante o período da retomada.  Com o apoio da principal rede de

TV brasileira, foi possível a realização de diversos blockbusters nacionais, como “Dois Filhos

de Francisco”, de Breno Silveira (2005), “Se eu Fosse Você”, de Daniel Filho (2006), e

diversos outros filmes que chegaram ao topo do ranking de filmes mais assistidos do ano,

superando blockbusters americanos.

No entanto é importante mencionar que a inserção da Globo no cinema gerou uma alta

concentração do público. Em 2009 dos 86 filmes lançados no cinema, apenas 11 contavam

com o apoio da Globo Filmes. Esses 11 filmes obtiveram 85% do total do público do filme



nacional, enquanto que as produções independentes dificilmente conseguem ultrapassar a

marca dos 100 mil espectadores. Por último, pode se dizer que a Globo, devido a sua posição

hegemônica, conseguiu impor ao cinema um padrão de produção muito próximo ao de suas

novelas. As produções apoiadas, em sua maioria, têm no elenco grandes astros da TV Globo,

e muitos de seus produtores e ex-produtores.

II.2.4 ANCINE

Ao final da década de 1990, o modelo de financiamento da produção cinematográfica,

através das leis de incentivo fiscal, começou a ser duramente criticado devido, em parte, a

denúncias de superfaturamento de alguns filmes, e da recompra dos certificados de

investimento audiovisual. A resposta do Estado foi aumentar a fiscalização sobre a

negociação dos certificados de investimento audiovisual na Comissão de Valores Mobiliários

(CVM), além de limitar o valor dos orçamentos dos projetos apresentados para captação.

No entanto a classe cinematográfica possuía outras reivindicações a fazer ao Estado,

como a adoção de critérios mais rígidos para a seleção dos projetos aptos a captação, e a

criação de outras formas de apoio e fomento à produção cinematográfica. Dessa forma,

intensificou-se a articulação entre a classe cinematográfica e o Ministério da Cultura, o que

resultou na criação da Agência Nacional do Cinema (ANCINE) em 2001.

A ANCINE é o órgão público oficial de regulação, fiscalização e fomento das

atividades cinematográficas e videofonográficas. No âmbito da regulação e fiscalização, suas

principais competências são: a execução da política nacional do cinema; a fiscalização do

cumprimento da legislação setorial; o combate à pirataria, a articulação das atividades

governamentais relativas ao setor, a gestão de programas e mecanismos de incentivo, a

fiscalização da produção realizada com recursos públicos e incentivos fiscais e o controle da

cota de tela e do sistema setorial de informação.

Sua principal fonte orçamentária é a Contribuição para o Desenvolvimento da

Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE), que tem como fato gerador a veiculação,

a produção e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins

comerciais por segmento de mercado (CONDECINE-título), assim como a remessa de

royalties para o exterior fruto da exploração comercial de obras nacionais (CONDECINE-

remessa). A Lei 11.437/2006 estabeleceu que os recursos da CONDECINE fossem destinados



ao Fundo Nacional de Cultura, na categoria de programação específica, denominada Fundo

Setorial do Audiovisual (FSA).

Após a sua criação, a ANCINE também elaborou outros mecanismos de fomento ao

cinema, como o Prêmio Adicional de Renda (PAR) e os Fundos de Investimento da Indústria

Cinematográfica Nacional (FUNCINES).

O PAR é um valor calculado sobre as rendas de bilheteria obtidas por obras

cinematográficas de longa-metragem brasileiras de produção independente, concedido  a

produtores, distribuidores e exibidores de obras cinematográficas nacionais para a utilização

em novos projetos. Trata-se de um estímulo ao desempenho de mercado dos agentes da

indústria cinematográfica no que tange à produção e comercialização do produto nacional. Em

2009, a ANCINE destinou à indústria cinematográfica brasileira R$ 9,3 milhões por meio do

Prêmio Adicional de Renda.

Os FUNCINES - Fundos de Financiamento à Indústria Cinematográfica Nacional -

são fundos voltados ao desenvolvimento do setor, destinando recursos a todos os elos da

cadeia produtiva (produção, distribuição, exibição), incluindo a construção de salas e projetos

de infra-estrutura Os FUNCINES garantem aos investidores a possibilidade de dedução fiscal

de 100% do valor investido até o limite de 3% (pessoa jurídica) ou 6% (pessoa física) do

imposto de renda a pagar. Além do beneficio, os investidores tem a possibilidade de recuperar

o valor investido no fim do prazo de duração do fundo, com possibilidade de rentabilidade

sobre este valor. Os administradores dos fundos devem ser instituições financeiras registradas

na CVM.

Por fim vale destacar que a ANCINE também controla a cota de tela, estipulada pelo

Ministério da Cultura e pela Presidência da República a partir de estudos técnicos feitos pela

própria Agência. Desde 2007 a cota de tela foi estabelecida em 28 dias de exibição de pelo

menos dois títulos nacionais por ano, para cinemas com apenas uma sala, aumentando o

número de dias e de títulos de acordo com a quantidade de salas de um complexo. Um cinema

com 20 salas, por exemplo, exibirá 11 títulos diferentes em 644 dias.



CAPÍTULO III: A ATUAÇÃO DO BNDES NA INDÚSTRIA
CINEMATOGRÁFICA BRASILEIRA

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma empresa

pública federal criada em 1952, e tem como objetivo financiar, em longo prazo,

empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do país.

Sua atuação na indústria cinematográfica se iniciou em 1995, sob uma ótica de

patrocínio, através de um edital de seleção pública de projetos cinematográficos, apoiados por

meio dos mecanismos de dedução fiscal (Lei do Audiovisual).

Em 2006, o BNDES passou a considerar o setor cultural estratégico para o

desenvolvimento do país, devido ao reconhecimento do potencial de geração de emprego e

renda e de inserção social, gerado pelas atividades culturais. Dessa forma foi criado um

departamento exclusivo para a cultura, o DECULT, e foram elaborados outros instrumentos

de apoio financeiro - financiamento e renda variável - que tornaram a atuação do BNDES

mais eficaz no setor cultural e principalmente na indústria cinematográfica.

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais instrumentos elaborados pelo

BNDES no apoio à indústria cinematográfica e os diagnósticos feitos pelo mesmo no que

concerne as vulnerabilidades e gargalos do setor.

III.1 Patrocínio: Edital de Cinema

O Edital de Cinema é o instrumento mais antigo de apoio a produção cinematográfica

utilizado pelo BNDES. Em 14 anos de atuação (1995-2009), o BNDES investiu R$ 133

milhões na realização de 340 4 filmes, incluindo documentários e animações, por meio de

edital de seleção pública anual, com investimentos passíveis de incentivos fiscais previstos na

Lei do Audiovisual. Esse desempenho transformou o BNDES no segundo maior apoiador do

cinema nacional, atrás apenas da Petrobrás.

A seleção dos projetos e a definição do valor do apoio financeiro concedido ficam a

cargo de uma comissão de seleção mista formada por nove membros; três representantes do

BNDES, cinco profissionais da cadeia produtiva do cinema e um representante indicado pelo

Ministério da Cultura.

4  Dados retirados do site www.bndes.gov.br



O apoio se da por meio da aquisição de Certificados de Investimento Audiovisuais,

passíveis de dedução fiscal. Embora essa modalidade seja, tecnicamente, uma forma de

investimento, visto que confere ao investidor uma receita de royalties sobre o desempenho

dos filmes, a motivação original do banco pautou-se pela lógica do patrocínio.

Após a reformulação da estratégia de atuação do BNDES no setor cultural em 2006, o

Edital de Cinema sofreu algumas modificações. A lógica de patrocínio foi substituída pela

lógica do desenvolvimento e profissionalização do mercado de produção cinematográfica.

Dessa forma foram priorizados projetos com maior possibilidade de chegar ao mercado

nacional e internacional, e com maior potencial de público e rentabilidade.

Para tanto, alguns documentos apresentados pelas produtoras passaram a ser

valorizados, tais como contratos de distribuição ou cartas de intenção de distribuidores, e

comprovantes de recursos já captados. Além do histórico da produtora e do diretor, que

comprovassem sua capacidade de gestão e realização de projetos, o BNDES passou a incluir,

na documentação necessária para a habilitação dos projetos, o Plano de Negócios da

produtora que, com base em estimativas de público e vendas no exterior, delineasse uma

estratégia empresarial adequada ao porte do filme (GORGULHO et al, 2009).

Além disso, optou-se por diminuir o número de projetos apoiados e aumentar o

valor máximo por projeto. De 1997 até 2001, o valor médio de apoio era de R$ 230 mil. Esse

valor não era suficiente para garantir um percentual significativo dos orçamentos dos filmes

(menos de 10%), o que prolongava o processo de captação, e em alguns casos chegou a

inviabilizar o lançamento do filme, ficando as produtoras em situação de inadimplência.

A partir de 2006, o valor máximo de apoio foi ampliado para R$ 1,5 milhão; com isso

o valor médio de investimento por filme passou a ser de R$ 640 mil já no edital de 2006 5. Por

último, foi introduzido o apoio à fase de finalização, que também contribuiu para que os

filmes em produção fossem efetivamente lançados.

Os resultados dessas alterações foram extremamente positivos, o prazo de lançamento

dos filmes, que foram efetivamente lançados, apresentou uma redução gradativa, da média de

30 meses (1995-2001) para 25 meses (2002-2005) e nove meses nos últimos três anos. Em

relação aos resultados de bilheteria dos filmes apoiados também houve uma melhora

5 Dados retirados da publicação BNDES Setorial, n 30, setembro de 2009



significativa. Nos primeiros anos de edital, 1995-1999, a média de publico por filme foi de

164 mil espectadores. No período 2000-2004 essa média aumentou para 249 mil e chegou a

564 mil espectadores no triênio 2005-2007.

III.2 Financiamento: PROCULT

Após a criação do departamento de cultura em 2006, o BNDES buscou desenvolver

linhas de financiamento especiais, que considerassem as especificidades das atividades

culturais, e os principais entraves de acesso ao crédito do BNDES. Para isso, foi criado o

Programa de Apoio à Cadeia Produtiva do Audiovisual (PROCULT), que é uma linha de

financiamento voltada exclusivamente para o setor audiovisual. Em função de um histórico de

atuação junto ao setor cinematográfico, o BNDES procurou trabalhar em um primeiro

momento com a atividade audiovisual para depois desenvolver um programa de

financiamento maior, que englobasse outras atividades culturais.

Para viabilizar o programa foi extremamente necessário flexibilizar algumas condições

de financiamento impostas pelo BNDES em sua linha de financiamento tradicional (FINEM).

Dessa forma, foi reduzido o valor mínimo do financiamento de R$ 10 milhões para R$ 1

milhão para que a operação pudesse ser efetuada diretamente com o BNDES, definiu-se um

spread de risco da empresa, reduzido e limitado em 1,8% a.a., independentemente de sua

classificação de risco. Além disso, a questão das garantias também foi alterada. Foram

dispensadas condições de hipotecas e garantias reais típicas desde que houvesse a

possibilidade de vinculação de receitas futuras (bilheteria, por exemplo) (GORGULHO et al,

2009).

Desde sua criação até agosto de 2009, o PROCULT aprovou 13 operações no valor

total de R$ 49 milhões, referentes a investimentos nos diversos elos da cadeia produtiva do

setor audiovisual (o BNDES considera a infra-estrutura como um quarto segmento da cadeia

produtiva, que engloba estúdios, laboratórios e empresas de pós-produção).

Uma grande inovação do PROCULT foi a criação de uma nova modalidade de

financiamento à produção baseada no “adiantamento de recebíveis”. Através deste

mecanismo, o BNDES conseguiu encurtar o prazo de produção dos filmes. De acordo com

MARQUES, 2009:



Ao tomar o financiamento junto ao BNDES, a produtora oferece como garantia,

além da fiança pessoal de seus sócios, um ou mais contratos de recebimento futuro,

que podem ser contratos de co-produção, distribuição, patrocínio, ou qualquer

contrato que garanta o recebimento de uma receita, dissociada do desempenho de

bilheteria do filme. Celebra-se a cessão e vinculação, em favor do BNDES, da

receita advinda desses contratos de recebimento futuro. O sistema de amortização

estabelecido, não prevê pagamentos periódicos, mas sim o pagamento único do

principal e em data predefinida, de acordo com o cronograma dos recebíveis.(pag

79).

Ao estabelecer esta modalidade do PROCULT, o BNDES procurou desvincular o

risco de crédito da produtora e o risco de desempenho do filme. O risco passa a ser o da

empresa que celebrou o contrato futuro com a produtora. A produção do filme nacional

“Ultima Parada, 174”, de Bruno Barreto, foi a primeira operação a utilizar o mecanismo de

adiantamento de recebíveis.

Ainda no segmento de produção, o PROCULT também realizou três operações de

financiamento a produções de séries de animação voltadas para a TV. Nesse caso, o BNDES

desenvolveu uma nova modalidade de atuação, associando o financiamento do PROCULT ao

aporte de uma parcela de recursos incentivados via artigo 1º A da lei do Audiovisual. Cabe

destacar que o gênero animação é prioritário dentro da estratégia da política audiovisual do

banco, dada a sua maior facilidade de comercialização internacional.

Em relação ao elo de distribuição, nenhuma operação foi realizada até o momento.

Isso se deu em função das distorções causadas pelo artigo 3° da Lei do Audiovisual, que

conforme comentado previamente, concede benefícios fiscais às distribuidoras de capital

estrangeiro em detrimento das distribuidoras nacionais. Dessa forma, a tomada de

empréstimos por parte das distribuidoras nacionais é pouco atrativa, e por isso foi formatado

outro instrumento de financiamento destinado às distribuidoras nacionais, o FUNCINE, que

será explicado no próximo item.

No segmento de exibição, foram aprovados sete projetos de financiamento a

construção de complexos cinematográficos, totalizando 36 novas salas. Na parte de infra-

estrutura foram realizadas duas operações relativas à construção de estúdios e aquisição de

equipamentos de gravação e pós-produção.



A implantação de um programa que oferecesse formas de financiamento alternativas

às empresas da cadeia produtiva do audiovisual, foi de extrema importância para o

desenvolvimento do setor, haja vista que antes disso os únicos instrumentos existentes

baseavam-se na concessão de recursos não reembolsáveis. Por fim, é importante destacar que

a obtenção de resultados positivos obtidos pelo PROCULT no setor audiovisual possibilitou

sua extensão a outros setores da Economia da Cultura, tais como: editorial, jogos eletrônicos,

fonográfico e espetáculos ao vivo.

III.3 Renda Variável: FUNCINES

Outro instrumento que passou a ser utilizado pelo BNDES para contribuir para o

desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro foram os Fundos de Financiamento da

Indústria Cinematográfica Nacional – FUNCINES.

Com foi exposto anteriormente, os FUNCINES foram concebidos para atrair novos

investimentos para a indústria cinematográfica, podendo destinar recursos para: obras

audiovisuais independentes realizadas por empresas produtoras brasileiras, construção,

reforma e recuperação de salas de exibição de propriedades de empresas brasileiras, aquisição

de ações de empresas brasileiras de qualquer estágio da cadeia produtiva e projetos de infra-

estrutura.

A diferença dos FUNCINES para a maioria dos fundos de investimento, é que eles

oferecem a possibilidade de dedução fiscal dos valores aplicados pelos investidores. Dessa

forma, os FUNCINES combinam a lógica de mercado com recursos incentivados, reduzindo o

risco de investimento. Em entrevista a Revista FilmeB, a chefe do departamento de cultura do

BNDES, Luciane Gorgulho, afirmou:

De todos os instrumentos que temos hoje, aquele em que mais acredito é o Funcine.

O edital coloca recursos, mas depois não existe um acompanhamento real. O

Funcine traz uma lógica diferente. Acredito muito no papel da governança,

principalmente num setor desorganizado e cheio de distorções como é o setor

audiovisual. A governança significa você ter um gestor acompanhando, uma

auditoria independente. Tudo isso coloca o produtor com um olhar diferente.

(GORGULHO, 2009, p.21)



De fato, o regulamento dos FUNCINES estabelece que os administradores devem ser

instituições financeiras registrada na CVM. Os gestores devem ser empresas com foco em

gestão de recursos de terceiros (asset management), com comprovada experiência em gestão

de fundos de participação, que contenham profissionais dedicados ao fundo e que demonstrem

amplo conhecimento do setor de atuação do Funcine.  Além disso, os FUNCINES deverão ter

um comitê, composto por, no mínimo, três membros, para deliberar sobre os investimentos

nos projetos que comporão a carteira do Funcine.

Dessa forma, o BNDES decidiu apostar nesse tipo de instrumento, tendo sido pioneiro

na estruturação dos Fundos. Desde sua regulamentação em 2003 até hoje foram criados

apenas dois FUNCINES em todo o país, ambos com a participação do BNDES.

O primeiro FUNCINE em que o BNDES investiu foi o Fundo RB CINEMA I,

administrado pela Rio Bravo Investimentos S/A.  Em setembro de 2009 o Fundo possuía um

patrimônio de R$18,9 milhões, tendo investido em 11 produções cinematográficas nacionais.

O outro Fundo em que o BNDES participa é o FUNCINE Lacan – Downtown, que se

distingue do primeiro por ser um FUNCINE dedicado à distribuição. Essa modalidade foi

criada pelo banco devido a falta de atratividade do PROCULT para o segmento de

distribuição. O FUNCINE Lacan – Downtown tem por objetivo investir em filmes nacionais

a serem distribuídos pela distribuidora nacional independente Downtown Filmes. O objetivo

do BNDES ao criar este fundo em conjunto com o gestor e a distribuidora foi de fortalecer o

elo da distribuição, considerado pelo banco o gargalo da cadeia produtiva cinematográfica

nacional. Em setembro de 2009 o Fundo possuía um patrimônio de 15,4 milhões, tendo

realizado investimento em três filmes, entre os quais “Divã” (2009), de José Alvarenga, que

atingiu 1,8 milhão de expectadores, ocupando a 3ª colocação na bilheteria dos filmes

nacionais em 2009.

Além desses, outros seis fundos encontram-se em enquadramento ou análise para

investimento pelo BNDES. Dois com foco em produções cinematográficas; um voltado para a

distribuição cinematográfica; um voltado para séries de animação para a TV; um com foco em

empresas de infra-estrutura; e outro para investimento em salas de exibição.



CONCLUSÃO

O Estado sempre teve um papel importante no desenvolvimento da indústria

cinematográfica, seja por meio do financiamento à produção, da garantia de exibição do

produto nacional ou pela regulação e fiscalização das atividades. Esta intervenção se faz

necessária, devido às distorções geradas pela concentração de mercado, e pela forte

concorrência das produções norte- americanas.

Durante o ciclo de produção da Embrafilme, o cinema brasileiro viveu seu ápice de

produção e participação de mercado. A Embrafilme, além de financiar as produções

nacionais, atuava no segmento de distribuição, chegando a desbancar as companhias

americanas. No entanto, este modelo entrou em colapso durante a crise econômica dos anos

1980, tendo sido extinguindo na década de 1990 devido à redefinição do papel do Estado na

economia, guiada pela ótica neoliberal.

Após a extinção do modelo Embrafilme, a produção cinematográfica nacional

praticamente retornou à estaca zero. Ao mesmo tempo, o processo de abertura comercial

iniciado nesse mesmo período contribuiu para a consolidação da hegemonia norte- americana

nos segmentos de distribuição e exibição.

Nesse contexto foi criado um novo modelo de financiamento, o mecenato, no qual o

Estado atua indiretamente, concedendo isenções fiscais às empresas que queiram investir em

produções cinematográficas. Apesar de ter permitido a retomada da produção de filmes

nacionais, as leis de incentivo fiscal por si só não são capazes de resolver a questão do cinema

nacional.

Os mecanismos existentes se concentram no setor de produção, que se tornou

excessivamente dependente do repasse dos recursos governamentais, via leis de incentivo.

Além disso, não se exige nenhum tipo de contrapartida à produtora que consegue captar

recursos incentivados. Dessa forma, muitos filmes tem tido um péssimo resultado de público

e alguns não conseguem nem ser lançados.

No segmento de distribuição, a Lei do Audiovisual, em seu artigo 3º gerou uma grande

distorção ao conceder benefícios fiscais às distribuidoras estrangeiras, em detrimento das

distribuidoras nacionais. Para o segmento de exibição, não foram concedidos nenhum tipo de

beneficio, apenas a obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais (cota de tela).



Dessa forma, era necessário que fossem formuladas políticas publicas que

contemplassem todos os elos da cadeia produtiva. Levando este aspecto em consideração, o

BNDES elaborou instrumentos de financiamento, dentre os quais se destacam os FUNCINEs

e o PROCULT, que buscam o fortalecimento do setor como um todo.

Através destes mecanismos, o BNDES pretende aumentar o número de salas,

proporcionar maior competitividade às empresas distribuidoras e diminuir a dependência dos

produtores por recursos incentivados. Nesse sentindo, a busca por resultados financeiros é

importante, na medida em que atrai os investidores privados.

Por terem sido criados recentemente, estes instrumentos ainda estão em fase de

consolidação junto ao setor. No entanto, os resultados alcançados até o momento e sua

aceitação pelas empresas, mostram que há espaço para uma mudança de mentalidade dos

agentes envolvidos, sendo viável a estruturação e o desenvolvimento do setor.
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