
Em busca do desenvolvimento
BNDES lança crédito para o setor audiovisual. Quatro linhas de financiamento prometem promover
o desenvolvimento da indústria, mas exigem um mercado mais maduro como contrapartida.

O
tão prometido choque de
capitalismo na indústria
audiovisual parece estar
mais próximo. A diretoria

do BNDES aprovou a criação do
ProCult (Programa de Apoio à
Cadeia Produtiva do Audiovisual),
com linhas de financiamento no
valor de R$ 175 milhões.Trata-se de
uma novidade importante para um
setor que se mantém calcado em
leis de incentivo fiscal e apresenta
grandes dificuldades para levantar
investimentos na distribuição,
exibição e infra-estrutura. E, o mais
importante, não se tratam de
investimentos a fundo perdido,
como acontece com os mecanismos
das leis de incentivo, exigindo,
portanto, a estruturação e
profissionalização das empresas do
setor."Mais que o lucro, o BNDES
busca com o programa o
desenvolvimento do setor, e a
melhor forma de investir no
desenvolvimento é através de
reembolsáveis"diz Sérgio Sá Leitão,
assessor da presidência do banco
para assuntos de cultura. Vale
destacar, segundo dados do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), o conjunto do setor
respondeu em 2004 por 5% dos
empregos formais do país.

O programa do BNDES procura
atender a todas as áreas da cadeia do
audiovisual, contando com quatro
linhas de financiamento, voltadas à
produção, à comercialização, à infra-
estrutura e à exibição. Poderão ser
beneficiárias dos recursos produtoras
brasileiras independentes,
distribuidoras nacionais
independentes, exibidores que atuem
no território nacional e empresas
prestadoras de serviço de infra-

estrutura, como aluguel de equipamentos,
finalização, edição, pós-produção.

As novas linhas adaptam-se às
necessidades e possibilidades do setor,
mantido o foco essencial na mitigação do
risco de crédito. Não apenas as taxas de
juros, mas também as garantias aceitas
pelo BNDES foram desenhadas
especificamente para o setor audiovisual,
caracterizado pelas intangibilidades dos
seus ativos. Por exemplo, as garantias
podem ser com base em recebíveis,
numa variante do modelo de project
finance. Assim, poderão ser aceitos como
garantias contratos de pré-venda de
direitos de distribuição de filmes, de
investimento via mecanismos de
incentivo fiscal, penhor de receitas de
bilheterias - no caso de salas de cinema
-, entre outros. O adiantamento de

recebíveis, lembra Sá Leitão, é uma
das formas de financiamento mais
usadas na produção na Europa e nos
Estados Unidos."É uma indústria
peculiar.Temos de considerar como
garantias reais os recebíveis','explica.
"Também, é claro, vamos trabalhar
com composições formadas por
recebíveis mais as garantias reais."
Como garantias reais, podem ser
considerados catálogos de filmes,
por exemplo.

Além da diferenciação no trato
das garantias, o programa permite o
acesso direto dos tomadores ao
BNDES para operações a partir de
R$ 1 milhão. O padrão é de, no
mínimo, R$ 10 milhões. Valores
abaixo desta quantia teriam que ser
financiadas através de outros
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agentes financeiros, acarretando em
spreads maiores. As taxas de juros
adotadas são formadas pela TJLP
(6,85%) acrescidas de um spread que
pode variar de 1,8% a 3,8% ao ano,
de acordo com a classificação de
risco do financiamento. O prazo para
o pagamento é de oito anos,
incluindo a carência, que é
negociável. Além disso, a dívida pode
ser saldada em uma única parcela.

Produção e comercialização
A linha de financiamento para

a produção é destinada
exclusivamente a projetos de
produção independente e os
tomadores podem ser produtoras
independentes ou ainda empresas
de comercialização de conteúdo,
como programadoras de canais e
distribuidoras, contanto que o valor
financiado seja destinado a
produções independentes. Seria
difícil prever produtoras recorrendo
à linha. Mas, com a aceitação de
recebíveis como garantia, o cenário
previsto muda radicalmente."Muitas
vezes, os produtores conseguem
contratos com distribuidoras ou
programadoras internacionais para
receber quando o filme for entregue.
Nestes casos as produtoras
precisam, de alguma forma, buscar
um adiantamento"explica Sérgio Sá
Leitão. Com o contrato firmado em
mãos, as produtoras têm um
recebível como garantia.
A possibilidade de quitar a dívida
em uma única parcela é
particularmente interessante para
estes casos, já que, uma vez pronto
o filme, a produtora receberá o valor
para saldar o financiamento.

Já a linha voltada à
comercialização, podendo atender
qualquer tipo de empresa que
distribua e comercialize produtos
audiovisuais, mostra-se a mais
versátil e, provavelmente, a que
tenha maior sucesso em uma meta
desenvolvimentista."Esta linha foi
criada da forma 'mais solta' possível,
vislumbrando novos modelos de
negócio, diferentes formas de

"É uma indústria
peculiar.Temos de

considerar os recebíveis
como garantias reais'

Sérgio Sá Leitão, do BNDES
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comercialização','explica o
assessor da presidência do
BNDES. Poderão ser
contempladas, por exemplo,
programadoras que queiram explorar
novos serviços, como IPTV, ou ainda
empresas que vendam conteúdo
audiovisual pela Internet, através de
download do conteúdo.

Os recursos desta linha podem ser
usados para montar a infra-estrutura
técnica de uma distribuidora (no caso de
empresa especializada em venda de
conteúdo pela Internet, o financiamento
poderia ser usado na aquisição de
servidores, por exemplo), nos custo de
comercialização dos filmes (o chamado
P&A, da expressão em inglês print and

TAMBÉM PARA
A TV DIGITAL

Em agosto, durante o Congresso da SET, em
São Paulo, o BNDES confirmou que havia
estudos sobre linhas de financiamento para a
transição para a TV digital, e que entre eles
haviam estudos para financiamento da
produção de TV."Em princípio, o BNDES não vê
problemas','disse então Alan Fischler,
responsável pelo setor de telecomunicações e
comunicação do banco estatal.

Ao que tudo indica, ainda este ano o
BNDES finalizará o projeto para financiamento
das emissoras de radiodifusão no processo de
transição para a TV digital. Ainda não é certo,
contudo, se a linha terá um valor pré-definido
ou se será aberta. Já se sabe que não serão
mudadas as regras do BNDES em relação a
garantias e pré-condições para obtenção dos
recursos. Ou seja, será necessário às emissoras
interessadas comprovar gestões estruturadas e
balanços auditados, além de garantias
materiais. É quase certo que o financiamento à
produção de conteúdo será incluído, e é muito
provável que haja cláusulas que incentivem
uma migração mais acelerada para a TV digital.

(SAMUEL POSSEBON)

financiamento pode ser
usado na aquisição de
títulos, prontos ou em
produção, brasileiros ou
não. Explica-se: a idéia é
fortalecer as empresas
distribuidoras, que, ao
terem financiamento para
compra de títulos
inclusive internacionais,
conseguem trabalhar com

uma carteira de produtos mais forte
e rentável."Além disso, ao ter acesso
ao filme estrangeiro, as
distribuidoras independentes
também terão acesso ao Artigo 3°
da Lei do AudiovisuaTVale lembrar,
trata-se do mecanismo que
permite que as distribuidoras
abatam parte do imposto recolhido
sobre a remessa de valores ao
exterior para investimento em
produções independentes.

Outro modelo que esta linha
contempla é a venda de produções
brasileiras no exterior.

Infra-estrutura e exibição
A terceira linha pode ser usada

para o financiamento de toda sorte
de despesas das empresas de infra-
estrutura, incluindo equipamentos.
Podem ser tomadores locadores de
equipamentos, finalizadoras,
produtoras, comercializadoras etc.
"O mercado já trabalha tomando toda
a sua capacidade de produção. No
mês de setembro, era difícil encontrar
um estúdio livre no Rio de Janeiro ou
em São Paulo','diz Sá Leitão.

Dentro desta linha está o projeto
que a Quanta desenvolve para a
conclusão e finalização dos estúdios
que construiu na Vila Leopoldina, em
São Paulo. Para Edina Fujii, da
Quanta, o governo sempre teve os
olhos voltados para a realização de
obras audiovisuais, deixando o setor
de infra-estrutura sem acesso ao
financiamento."O BNDES está tendo
olhos para a infra-estrutura de base,
com condições adequadas para um
mercado que não apresenta
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faturamento grandioso. Não somos
a Volkswagen','diz. Para ela, a linha
de financiamento apresenta "um
passo para dar suporte à realização
do audiovisual'.'

Vale explicar, o projeto inclui a
construção e preparação de um
conjunto de estúdios amparados por
várias empresas de infra-estrutura.
A idéia é baratear o custo de
produção, na medida em que junta
em um único lugar toda a infra-
estrutura, contando com locadoras
de equipamentos de iluminação,
movimento de câmera,câmera,
cathering etc."É possível cortar o
número de diárias de uma produção
pela metade. Além disso, a produtora
só pagará pelos equipamentos que
efetivamente usar','explica Edina.

O custo total do projeto, tocado
por uma holding formada pela
própria Quanta, a Motion,a Feeling
Eventos e a Hollywood, é de R$ 15
milhões. E é este o valor buscado
junto ao BNDES.

O BNDES já havia apresentado
uma linha de crédito para o setor de
exibição em 2004. A linha
apresentada no novo pacote conta
com algumas mudanças que se
mostraram necessárias no período.
A linha pode ser usada na
construção, reforma e atualização
das salas de cinema. Uma novidade
é que agora também poderá ser
usada por fabricantes de

equipamentos específicos para salas de
cinema. Mas o mais importante é em
relação às garantias, já que agora os
exibidores podem apresentar a própria
bilheteria como se fosse um recebível.

Profissionalização
Segundo Sérgio Sá Leitão, o maior

temor do BNDES em relação a um
programa voltado ao audiovisual era em
relação à baixa capacitação para a gestão
de negócios."Com exceção das emissoras
e programadoras, não havia uma gestão
profissional, mas o setor está evoluindo
e podemos encontrar empresas
profissionais até mesmo no elo mais
frágil do setor: a produção" diz,
justificando que algumas produtoras
já buscam formas de variar sua formação
de carteiras de produtos e serviços.

Além da linha de financiamento,

o BNDES também estudará o
investimento no setor através
da aquisição de participação
nas empresas.

Sérgio Sá Leitão diz que o banco,
entre julho e setembro, analisou
empresas para fazer investimentos,
seja por financiamento, seja através
da aquisição de cotas."As conversas
avançaram em cerca de 20
empresas, sendo que temos dez
operações em processo, das quais
três devem ser anunciadas até o
final deste ano"

O programa do BNDES, ao qual
foram destinados R$ 175 milhões, vai
até o dia 31 de dezembro de 2008.
"Mas o valor e o prazo podem ser
ampliados, conforme a demanda do
setor" adianta Sérgio Sá Leitão.

Edina Fujii, da Quanta, e Orlando Senna,
do MinC: projeto de R$ 15 milhões em
infra-estrutura.

EDITAL 2006

O ministro da Cultura, Gilberto G/7, e o presidente do BNDES,
Demian Fiocca.

O BNDES anunciou no final de outubro a lista dos 20 filmes escolhidos no
processo de Seleção Pública de Projetos Cinematográficos de 2006. Para o apoio
deste ano, foram destinados R$ 12,8 milhões para longas dos gêneros ficção,
animação e documentário, nas categorias produção e finalização. São R$ 2,8 milhões
a mais que no ano passado. Segundo nota do banco, um dos fatores que mais
influenciaram na escolha foi o potencial de público para os filmes e sua perspectiva
de desempenho no mercado.

Foram inscritos 166 projetos, e os membros externos da Comissão de Seleção
escolheram 30 filmes.Os responsáveis pelos projetos finalistas fizeram então uma
exposição oral dos projetos à comissão, que selecionou os 20 contemplados. O banco
destaca ainda que, entre os selecionados, 16 têm distribuição assegurada e os outros
quatro têm cartas de intenção de distribuidores.

Foram contemplados com R$ 1 milhão filmes de alto orçamento da categoria
produção, dos gêneros animação e ficção. Filmes inscritos na categoria finalização,
filmes da categoria produção que sejam do gênero documentário e filmes da
mesma categoria que sejam do gênero ficção e com orçamento mais baixo
receberam apoio de R$ 400 mil.
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