
O retorno veio rápido. Além do prê-
mio, o filme gerou renda de mais de R$
20,4 milhões, fruto da venda de 2,4 mi-
lhões de ingressos. Além de dar lucro,
o sucesso do filme serviu ainda para
que CSN, Claro, Riachuelo e Parmalat
(outra patrocinadora do filme) passas-
sem a inspirar empresários que já en-
caram a sétima arte como uma alter-
nativa segura de negócio.

Fazer cinema não é fácil. E não só
aqui. Somente nos Estados Unidos e
na índia a atividade é auto-susten-
tada. Nos resto do mundo, ela só so-
brevive com ajuda do governo. Por
aqui, a Lei do Audiovisual permite
que 100% do investimento realizado
seja deduzido do Imposto de Renda,
desde que o valor não ultrapasse os
3% do montante devido. "Não há ris-
co de prejuízo, no pior dos casos o in-
vestidor só deixa de ganhar", expli-
cou à DINHEIRO um eufórico José
Padilha, diretor de Tropa de Elite.

Ia do PIB brasileiro. Os presidentes da CSN,
Benjamim Steinbruch, da Claro, João Cox, e da
Riachuelo, Flávio Rocha, aguardavam ansiosos
para conferir pessoalmente parte do retorno de
um investimento feito por eles no ano passado.
O retorno chegou de avião, da Alemanha. Foi
no Festival de Cinema de Berlim que o filme
"Tropa de Elite", patrocinado pelas três com-
panhias, recebeu o mais importante prêmio de
sua carreira: o Urso de Ouro. Melhor do que
isso, só o Oscar. E a produção pode até che-
gar lá. Orçado em R$ 10,5 milhões, o lon-
ga nacional de maior repercussão dos
últimos anos só saiu do papel porque
os empresários enxergaram no projeto
uma alternativa viável de investimento.

a segunda-feira 18, a sala VIP do aero-
porto de Guarulhos (SP) serviu de cená-
rio para uni encontro inusitado que reu-
niu representantes de importante parce-



"A lei desobriga o investidor a fícar
preocupado com o resultado finan-
ceiro", analisa o presidente da Ria-
chuelo, Flávio Rocha. Foi essa ma-
temática que incentivou a CSN a
entrar no projeto. "O incentivo fis-
cal foi determinante", diz o gerente
da empresa, Marcos Barreto.

A Lei Rouanet ajuda, mas as em-
presas encontram outros caminhos
para lucrar com o cinema. Na Rede-
card, patrocinadora do filme "Polarói-
des Urbanas", de Miguel Falabella,
as compras com o cartão da empresa
geram receita e valem como ferra-
menta de marketing. "Quem usa nos-
sa bandeira ganha desconto e venda
preferencial", explica Ronaldo Vare-
la, diretor de marketing da empresa.
Essa é a primeira vez que a compa-
nhia investe num filme de ficção. A
Petrobras, por sua vez, é velha alia-
da. A estatal já investiu em mais de
300 longas desde 2004 com apli-

cações que superam os R$ 110 mi-
lhões. O retorno esperado: boa ima-
gem na comunidade.

A profissionalização do cinema, no
entanto, possibilitou a criação de uma
ferramenta mais segura para quem
visa lucros. São os Fundos de Cine-
ma, conhecidos como Funcine, nos
quais administradoras captam recur-
sos, investem e remuneram os inves-
tidores. O primeiro Funcine foi criado
pela BB-DTVM, corretora do Banco

do Brasil, durante a gestão de Nel-
son Rocha, e devolveu aos investido-
res prêmios cinco vezes maiores do
que a Selic da época. Hoje, a Rio
Bravo, corretora de Gustavo Fran-
co, e a Downtown Distribuidora, de
Bruno Weiner, que distribuiu o lon-
ga "Meu Nome não é Johnny", admi-
nistram fundos. "Temos R$ 12,6 mi-
lhões para investir no próximo ano",
explica Weiner. Apesar da boa
maré, Gustavo Catão, analista da
Rio Bravo, é cauteloso. "Com os in-
centivos, o argumento de venda do
fundo é imbatível", explica. "Mas o
investimento é de longa maturação,
ideal para empresas qualificadas
que tenham muito IR a pagar." H
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