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A indústria cinematográfica nacional vem crescendo de forma
acentuada e, em virtude desse aumento, os contratos celebrados pelos investidores

têm merecido cada vez mais atenção e cuidado por parte dos especialistas que

atuam na área.

Uma boa ajuda que a Agência Nacional de Cinema - ANCINE - dá aos

investidores é a divulgação dos recursos captados para a produção dos filmes

nacionais. Esses dados são de grande valia para quem deseja investir nesta área, já

que a produção cinematográfica é um investimento de alto risco.

Atualmente, um dos grandes investidores na indústria cinematográfica nacional

é o chamado FUNCINE (Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica

Nacional). Contudo, devido ainda à sua relativa novidade (a autorização para a

criação dos FUNCINES deu-se somente no ano de 2001, com a Medida Provisória

n.2 2.228-1), a forma de atuação e a própria existência do

FUNCINE precisam ser mais divulgadas e conhecidas

pelos investidores em geral.

Partindo de sua definição legal, o FUNCINE é uma

comunhão de recursos com prazo determinado que não

tem personalidade jurídica. É administrado e criado por

uma Instituição Financeira, sob a forma de condomínio

fechado. Assim, portratar-se de um fundo de investimento,

qualquer pessoa pode aplicar recursos nele.

Antes de investir no FUNCINE, a pessoa recebe um

prospecto contendo todas as informações relevantes

quanto à política de investimento e aos riscos envolvidos,

bem como dados sobre direitos e responsabilidades

dos cotistas e administradores. A grande vantagem de

se investir através do FUNCINE é a possibilidade de

dedução fiscal para aquele que nele aporta dinheiro. É um

mecanismo mais seguro para quem está investindo, pois

em vez de aportar capital de forma direta em um projeto

de obra cinematográfica, quem investe é o FUNCINE,

do qual o investidor é um cotista. Contudo, a própria lei

é expressa no sentido de prever que os investimentos

em FUNCINE não são garantidos pela instituição administradora ou por qualquer

mecanismo de seguro.

A atuação do FUNCINE, que não pode investir em projetos que tenham natureza

publicitária ou jornalística, é delimitada por lei, sendo que, no mínimo 80% dos recursos

aplicados nele deverão ser destinados aos seguintes projetos, desde que aprovados

pela ANCINE: obras cinematográficas brasileiras de produção independente, incluindo

sua produção e distribuição; construção, reforma e recuperação de salas de exibição;

aquisição de ações de companhias abertas de capital predominantemente nacional,

cujo objeto seja a produção, comercialização, distribuição ou exibição de obras

cinematográficas brasileiras de produção independente e em obras cinematográficas

ou videofonográficas seriadas produzidas com no mínimo três e no máximo 26

capítulos e telefilmes brasileiros de produção independente.

Com exceção do investimento para a aquisição de ações de companhias abertas

de capital predominantemente nacional, os demais ocorrem mediante a celebração

de um contrato entre a instituição administradora do FUNCINE e a empresa titular

do projeto aprovado pela ANCINE. A Instrução Normativa n.º398 da CVM (Comissão

de Valores Mobiliários) prevê uma série de elementos que devem estar contidos

nesses contratos.

Os investimentos em obras cinematográficas brasileiras e de produção

independente podem se dar na própria produção do filme ou na sua distribuição. O

retorno ocorre mediante participação percentual nas diversas receitas geradas com
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a exploração comercial dos direitos sobre o filme, podendo se darem todas as mídias

e em todos os territórios que o mesmo venha a ser distribuído e comercializado.

Antes que o investimento se concretize, o ideal é que o produtor apresente ao

investidor uma série de premissas em relação à expectativa de público em todas as

mídias para aquele determinado filme. Baseados nesses cenários, os investidores

poderão analisar o risco.do investimento e a possibilidade de sua rentabilidade.

Outro elemento importante para o dimensionamento do risco do investimento é

a realização de uma "due diligence" (diligência legal) nos documentos do projeto de

realização do filme e da produção da obra. Tal qual o investimento em uma empresa,

o aporte de recursos financeiros do fundo - ou de qualquer investidor - no projeto

de realização de determinado filme pressupõe a verificação, sob o aspecto legal,

da regularidade jurídica da produção da obra e, após a conclusão dessa etapa, da

regularidade jurídica de sua comercialização e dos riscos

decorrentes. Dependendo do modelo de remuneração do

investimento, a diligência legal terá por objetivo, também,

verificar a disponibilidade de receitas e de territórios para a

comercialização do filme, os eventuais comprometimentos

de receita realizados pelo produtor em favor de terceiros,

entre outros aspectos pertinentes à característica de

cada negociação. Assim, essa diligência legal deverá

ocorrer em dois planos jurídicos distintos, sendo o primeiro

aquele da legislação pertinente aos direitos de autor e

conexos relacionados à regularidade da produção e da

comercialização do filme, e o segundo aquele dos direitos

sobre a comercialização dofilmeeas respectivas receitas,

estritamente contratual.

Já no que se refere ao investimento através de

FUNCINE a diligência legal deverá, ainda, realizar-se sob

um terceiro plano, que é aquele atinente à legislação de

incentivo fiscal à cultura, visto que o FUNCINE só pode

aportar na produção ou distribuição de obra brasileira

de produção independente, regularmente aprovada pela

ANCINE.

Para concluir, é também essencial para a diminuição do risco do investidor

a definição de todas as comissões de distribuição que incidirão sobre a receita

bruta, a definição dessa receita bruta, os limites de gastos para a comercialização,

a prestação de contas periódicas pela produtora, além do estabelecimento da

garantia de que a produtora não assumirá junto a terceiros, sem a prévia anuência

do investidor, obrigações que interfiram na base de cálculo da sua participação

na receita líquida do produtor. Não se deve esquecer também que o investidor

deve ter garantido o direito de receber créditos pela sua participação e de que

será dada publicidade à sua logomarca.
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