
anificar uma peça do
figurino de um filme
antes mesmo deia ser
usada em alguma
gravação é algo que pode

acontecer. Ainda na linha de possíveis
desastres na produção, uni ambiente
usado como cenário pode incendiar-se
antes do fim das filmagens. Em casos
como estes, o produtor vai se
considerar um sortudo se tiver
confiado no argumento de venda de
um corretor de seguros. Os dois casos,
aliás, são exemplos de sinistros
ocorridos em produções seguradas
pela General! O vestido danificado era
assinado por Jean-Paul Gaultier e foi
substituído pela seguradora, que
gastou € 7 mil para repô-lo. Em outro
caso, a seguradora gastou € 400 mil
na reconstrução de uma lanchonete
que pegou fogo. O lugar era usado
como cenário em um filme.

Outros exemplos envolvem a
construção de um modelo do
Empire State, porque o acesso ao
edifício para filmagens havia sido
proibido logo após o 11 de setembro
de 2001; ou ainda os custos para
maquiar uni cavalo para que
parecesse uma zebra, já que uma
epidemia na África do Sul impediu a
presença do animal selvagem no
set. No Brasil, uma grande
produtora perdeu uma
câmera de 35 mm
durante unia filmagem. O
equipamento caiu de uma
embarcação no Rio de
Janeiro. Em outro caso
brasileiro, as armas
usadas em um filme
foram roubadas nas
filmagens em uma favela.

O único seguro exigido
por força de lei é o seguro

médico c do vida para os trabalhadores.
Para o caso de funcionários fixos, "as
empresas que não tiverem seguro de
vida para seus empregados, contratarão
um seguro de vida e de acidente de
trabalho para cobrir riscos de viagem
em serviço e/ou unidades externas. Esse
seguro não poderá ser inferior a RS 23,2
mil", estabelece o acordo entre o
Sindicine (Sindicato dos Trabalhadores
da Indústria Cinematográfica do Estado
de São Paulo) e o Siaesp (Sindicato da
Indústria Audiovisual do Estado de São
Paulo). Para contratação temporária, o
seguro deve garantir indenização
mínima de R$ 115.953,55, em caso de
morte acidental ou invalidez permanente
por acidente; R$ 63.049,62 em caso de
morte por qualquer causa e; RS 12.609,
91 para assistência médica e despesas
complcmentares.

Além deste seguro obrigatório, ha
aqueles exigidos por parceiros. "As
distribuidoras costumam exigir o seguro
por erros e omissões", explica o produtor
Caio Gullane. Trata-se de um seguro que
cobre reclamações por quebra de
direitos autorais ou de patentes, invasão
de privacidade, difamação escrita ou
verbal, plagio e outras quebras de
contrato especificadas que se originem
do uso de obras literárias, musicais ou
outros materiais na produção.
Normalmente, o período de cobertura é

de três anos, com limites de
indenização de USS l milhão
por ação isolada e um limite
agregado de US$ 3 milhões

durante o período do seguro.
Outro caso de exigência de

algum tipo de seguro é quando é
feito um completion bond (garantia
de conclusão) do filme. Trata-se de
um contrato entre o produtor e um
garantidor que garante aos
investidores e financiadores que um
projeto será concluído em tempo e
dentro do orçamento. Por regra,
este garantidor exige uma apólice
"ali risk".

Tudo incluso
Um seguro "ali risk" custa entre

1% e 2% do valor total de uma
produção e pode poupar muita dor
de cabeça para o produtor. As
seguradoras dizem que o volume de
contratos vem crescendo, mas que
ainda existem longas em produção
sem esse tipo de seguro. "A maioria
dos longas tem seguro de produção,
mas não todos", diz Ricardo Mine,
da Brasil Special Risks,
representante da Generali no Brasil.
Alguns ainda não contratam
"porque algumas produtoras
pensam que é muito caro", diz
Juliana Santos, executiva da carteira
de entretenimento da Chubb.

O pacote traz seguros
considerados essenciais por muitos
produtores. Os principais pontos
deste tipo de apólice cobrem o não
comparecimento do elenco;
negativo; despesas extras;
equipamentos; sets, guarda-roupas
e adereços; bens de terceiros;
responsabilidade civil; roubo de
valores e veículos de cena.

Destes, o produtor Caio Gullane
destaca o de não comparecimento
do elenco e o de negativo.
O primeiro protege o produtor pelas
perdas caso uma das pessoas
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seguradas seja impedida (por morte
ou enfermidade) de começar ou
concluir seu trabalho. Gullane diz
que já recebeu uma indenização
por este tipo de seguro, por conta
de um profissional que ficou doente
durante as filmagens de "O Ano em
que Meus Pais Saíram de Férias".
"É algo que a gente usa em última
instância. O seguro paga pelas
diárias paradas, mas ha um
desgaste na equipe por causa da
pausa", explica. "Sempre
seguramos cinco profissionais, que
é o máximo permitido", diz o
produtor. Geralmente, o elenco
segurado é formado pelo diretor e
pelos atores principais.

Vale destacar, a regulamentação
das profissões de artista e de
técnico em espetáculos de diversões
garante que o profissional,
comparecendo na hora e no lugar
da convocação, deve receber o
salário integral, "mesmo que o
trabalho não se realize por motivo
independente de sua vontade".
Além disso, a mesma
regulamentação diz que "na
hipótese de trabalho executado fora

diminuem o risco da seguradora.
"As filmagens arriscadas podem
encarecer o seguro", explica
Juliana, da Chubb. "O uso de
animais selvagens, filmagem
submarinas ou aéreas, ou ainda
filmagens acima de 2 mil metros
de altura encarecem o seguro", diz
Ricardo Mine.

O seguro de não comparccimento
também é um dos que mais influenciam
no preço da apólice. "Quando o elenco
segurado tem mais de 70 ou menos de
nove anos, o custo sobe", diz Mine.
Juliana diz que a seguradora costuma
oferecer exames médicos para o elenco
segurado. "Assim, o produtor e a
seguradora ficara mais tranqüilos", diz.
Esta cláusula pode elevar
significativamente o seguro de alguns
documentários. "Quando a obra é sobre
uni personagem, a produção fica
dependente da disponibilidade desta
pessoa", justifica Ricardo Mine.

do local constante do contrato de
trabalho, correrão à conta do
empregador, além do salário, as
despesas de transporte e de
alimentação e hospedagem, até o
respectivo retorno".

No caso do seguro de negativo,
a seguradora indeniza as perdas
que sejam resultado de dano, roubo
ou destruição do suporte utilizado
para a filmagem. Ou seja, no caso
de um negativo-arranhado, a
seguradora pagará por sua
recuperação em uma fínalizadora
ou pela refilmagem da cena.

Custos
O custo do seguro está ligado

não apenas ao valor da produção.
Existem fatores que aumentam ou

O seguro de negativo também pode
influenciar bastante no preço.
"Produções feitas em vídeo têm o
seguro mais barato", diz o
representante da Generali, explicando
que a película é um suporte mais
sensível que as mídias usadas na
aquisição em vídeo. No caso das
produções feitas em filme, Juliana diz
que a freqüência com que a produtora
leva o filme ao laboratório também
pode influenciar. "O seguro fica mais
barato se a produtora leva os negativos
para o laboratório diariamente, pois
neste ambiente ele estará menos sujeito
a acidentes", explica.

A produção em locações remotas
também ó levada em conta no
orçamento do seguro. Neste caso, é
considerado desde o tempo para

reposição de
equipamentos
danificados até
o acesso a cuidados
médicos por parte
da equipe.

Publicidade
Tanto a Chubb

quanto a Generali
apostam no aumento
do volume de

produções para publicidade.
"Antigamente, os comerciais eram
mais baratos. Hoje podem custar
mais de R$ 500 mil, é um valor
muito alto para fazer sem seguro",
diz Juliana Santos. Segundo ela, já
houve um aumento na demanda
nos últimos meses. "O interesse por
contratos anuais vem crescendo",
diz. Os contratos anuais foram a
maneira que a seguradora
encontrou para atender à
dinâmica do mercado publicitário.
"Fazemos uma análise da
produtora, chegando a uma taxa
percentual fixa sobre cada projeto",
explica a executiva. A partir daí, a
produtora pode contratar o seguro
por fax, garantindo sua cobertura
mesmo que a produção comece no
dia seguinte.

Mine concorda que a demanda
vem crescendo. "De novembro para
cá, fizemos 50 apólices", diz. Os
comerciais estrangeiros, filmados
no Brasil por meio de contrato de
production service com uma
empresa local, foram os primeiros
a usar seguro de produção. Mas o
mercado de filmes locais também
já está adotando o serviço. Segundo
Mine, existem pacotes de RS l mil
para a publicidade. "A burocracia
dificultava muito este tipo de
seguro, por isso criamos um site
para este mercado", afirma. Pelo
site, o cliente pode orçar e
contratar a produção.

Mesmo assim, os longas-
metragens representam atualmente
80% dos seguros de produções
audiovisuais. "Prefiro pagar para
não usar", diz Caio Gullane.
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