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FINANÇAS

Maria Luíza Filgueiras
mfilgueiras@brasileconomico.com.br

O cinema brasileiro nunca teve
um primeiro trimestre tão posi-
tivo quanto este, em termos de
captações, no mercado finan-
ceiro. Entre certificados audio-
visuais registrados e em análise
na Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) e cotas de Fundo
de Financiamento da Indústria
Cinematográfica (Funcine), são
R$ 316,4 milhões ofertados,
ante R$ 10,69 milhões no mes-
mo período de 2010. Compara-
do a anos inteiros, esse desem-
penho também se destaca.

O que puxou o volume no ano
foi a estruturação de um Funcine
pelo Bradesco, que pode chegar
ao montante de R$ 300 milhões,
mas os certificados audiovisuais
também aumentaram de volu-
me e tiveram o maior montante
em quatro anos para um início
de exercício. Não há uma ex-
plicação única para isso, mas
um conjunto de possibilidades
apontadas por especialistas para
dar maior ritmo ao mercado.

O primeiro é que, no caso dos
certificados audiovisuais, a pre-
visão inicial era de que o prazo
para manter o benefício fiscal
neste título expirasse no fim do
ano passado. Foi prorrogado e
produtores e empresas aprovei-
taram para desengavetar mais
projetos por meio desse instru-
mento. Com a indústria de ci-
nema mais ativa, são mais pro-
jetos para virem à público em
busca de financiamento.

Para os fundos, o entendi-
mento gradual do produto e
adaptação para torná-lo vendá-
vel, com estrutura mais flexível
que os certificados, começou a
atrair administradores de maior
peso, o que pode ajudar a impul-
sionar a distribuição de cotas.
“O investidor trabalha com ins-
trumentos que já conhece e que
tenham lastro. Quando se cria
uma estrutura nova, com nova
filosofia, o mercado tateia, os
pequenos administradores, mais
ousados, lançam os primeiros

produtos, e a tendência é que
grandes operadores comecem a
fazer experiências também”,
define Fábio Cesnik, sócio do
Cenisk, Quintino e Salinas Ad-
vogados. No caso do Funcine, os
primeiros administradores fo-
ram Rio Bravo e BNY Mellon, e
começaram a ingressar no ano
passado instituições que têm
rede física de distribuição, como
o brasiliense BRB e o Bradesco.

Como ambos instrumentos
atuam com o apelo do benefício
fiscal — empresas e pessoas físi-
cas utilizam parte do Imposto
de Renda devido para fazer apli-
cações em projetos culturais —,
esses produtos nunca tiveram
grande atrativo em termos de
rentabilidade e é isso que pode
começar a mudar. Ou deveriam,
já que o prazo para o benefício
fiscal dos dois instrumentos
agora é 2016, justamente com a
ideia de que fiquem atrativos o
suficiente para o investidor sem
precisar do abatimento tributá-
rio. “Esses mecanismos sempre
foram vistos como patrocínio e
não como investimento, devido
ao benefício fiscal, o que levava
os próprios produtores a estabe-
lecerem remunerações baixas”,
destaca Cesnik. “A ideia do
Funcine, que inclui mais proje-
tos e aportes em salas de cine-
ma, é justamente viabilizar que
o retorno possa ser maior.”

O fundo do Bradesco, por
exemplo, não prevê aporte em
produções, mas apenas em salas
de exibição e participação em
empresas de serviço de infraes-
trutura do setor. “A grande difi-
culdade para esse mercado é que
as pessoas desconhecem o pro-
duto e muitas vezes desconfiam
do fato de que vão usar dinheiro
de imposto e ainda podem ter
rendimento com isso”, aponta
Pedro de Moraes, diretor da BRB
DTVM. Para Jorge Lipiani, dire-
tor executivo do Bonsucesso, os
aportes ainda são feitos como
forma de marketing pelas em-
presas e não pela rentabilidade.
“Mas ainda há grande desinfor-
mação sobre os produtos”, diz. ■

Mercado enfim
descobre o
cinema nacional
Títulos relacionados a produções e salas têm recorde de oferta
no primeiro trimestre e começam a ir além do benefício fiscal
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Cine AA Funcine
Criado em 2005
Administrador: BNY Mellon DTVM
Patrimônio líquido atual 
R$ 999,15 mil

Fator Funcine
Criado em 2007
Administrador: Banco Fator
Patrimônio líquido atual
R$ 3,93 milhões

Funcine BRB Brasília
Criado em 2010
Administrador: BRB DTVM
Patrimônio líquido atual
R$ 1,54 milhão

Funcine Lacan Downtown Filmes
Criado em 2007
Administrador: BNY Mellon DTVM
Patrimônio líquido atual
R$ 13,35 milhões

Investimage 1 Funcine
Criado em 2008
Administrador: BNY Mellon DTVM
Patrimônio líquido atual
R$ 486,35 mil

RB Cinema 1 Funcine
Criado em: 2004
Administrador: Rio Bravo DTVM
Patrimônio líquido atual
R$ 18,17 milhões

POUCOS E PEQUENOS
Fundos em operação têm 
patrimônio reduzido pela 
dificuldade de atrair investidores

QUADRO GERAL DA CAPTAÇÃO PARA CINEMA NO    
Entre certificados audiovisuais e cota de fundos, volume cresce, mas    

Fontes: empresas, CVM e Brasil Econômico    *inclui registrados e em análise

“Mecanismos de financiamento
de cinema eram vistos
como patrocínios e por isso
produtores e empresas não
avaliavam o retorno projetado
para filmes e salas de exibição”

Fábio Cesnik
Sócio do Cesnik,
Quintino e Salinas

Damião A. Francisco

Com ciclos longos de investimento, fundos ainda

Incluir investimento em salas
de exibição e um número maior
de projetos cinematográficos é
a forma encontrada para tornar
os Funcines rentáveis, além
do benefícios fiscais, e mais
competitivos que os Certificados
Audiovisuais. Entretanto,
consolidar essa missão ainda
é tarefa árdua. Dos seis fundos
da categoria em operação,
apenas um registra desempenho
positivo no semestre —
e é justamente o que está
desenquadrado da proposta

inicial. Segundo a CVM, o Fator
Funcine teve retorno positivo de
2,2% de janeiro a junho de 2010
(último dado), mas tem 62%
da carteira em títulos públicos,
quando o limite previsto é de
10%. O Funcine da Rio Bravo
teve os últimos três semestres
reportados com rentabilidade
negativa, o Funcine Lacan
registrou desempenho
semelhante. Além disso, as taxas
de administração são mais altas
que outras categorias de fundos,
como DI. No Funcine do BRB,
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“Japão está em situação severa”
O presidente do Banco do Japão, Masaaki Shirakawa, disse
ontem que a economia do país está em uma situação severa, após
o devastador terremoto de 11 de março, sugerindo que o banco
central pode fazer uma avaliação econômica pior na próxima revisão
de política monetária. “O BC compreende totalmente que a economia
do Japão está em um estado severo. Nós esperamos cumprir nosso
mandato com um senso de urgência”, disse ele ao Parlamento.

● Às 7h, a Fipe divulga a terceira
prévia do IPC de março.
● Às 9h30, sai a revisão do PIB
dos EUA do 4º trimestre de 2010.
● Às 10h30, o BC divulga a nota
do setor externo de fevereiro.
● Às 10h55, sai a confiança do
consumidor dos EUA de março.

AGENDA DO DIA
Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg
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DEFINIÇÕES 
Diferença dos instrumentos financeiros

OFERTA DE COTAS DE FUNCINE, EM R$ MILHÕES

DESEMPENHO NO 1º TRIMESTRE
Ofertas de certificados audiovisuais, em R$ milhões
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      MERCADO FINANCEIRO NACIONAL
        ainda precisa de fôlego

USO DOS RECURSOS

CERTIFICADOS 
AUDIOVISUAIS

Captação para 
projetos específicos, 
focado em um 
único filme

VANTAGEM

 Necessidade de volume menor de 
capital, por isso mais simples e 
mais ágil. Se o filme for sucesso, 
ganha com bilheteria, venda de 
DVDs e de imagem, como uso em 
brinquedos ou propagandas

LIMITAÇÕES

Risco maior do 
projeto, por ser único, 
e nenhuma liquidez 
para venda do título

FUNCINE

Aplicação em mais de 
um filme, conforme 
escolha do comitê 
de investimento, 
e aquisição de salas 
de exibição

Diversificação de carteira, 
que permite potencial maior 
de ganhos, minimizando risco 
de projetos com renda das 
salas de cinema

Máximo de aplicação 
3% do IR a recolher 
para pessoa jurídica, 
pagamento de taxa 
de administração 
e performance, 
prazo até 2016

2004  –
2005  30 
2006  –
2007  –
2008  50 
2009  –
2010  –
2011  300 

têm retorno negativo

Desafio é
atrair pequeno
investidor
Pessoas físicas podem destinar
6% do imposto de renda devido
para aplicações incentivadas

A atração de empresas para o
mercado cinematográfico é sim-
ples de compreender pelo fato do
benefício fiscal e da divulgação
de imagem que esse suporte fi-
nanceiro promove. Mas tornar o
público do cinema, que são as
pessoas físicas, investidores,
ainda é uma tarefa desafiadora.
“E é justamente na pessoa física
que a aplicação em filmes é dis-
putada por destinação do im-
posto a eventos esportivos ou
apoio a fundos de apoio a crian-
ça e adolescente”, destaca Tony
Borges, da Sagres DTVM, uma
das principais intermediadoras
entre produtores e financiado-
res. “Perto de Copa e Olimpía-
da, isso tende a pesar.”

Pessoas físicas podem desti-
nar 6% do imposto de renda de-
vido para aplicações incentiva-
das, que se enquadrem na Lei do
Audiovisual (certificados), Lei
Rouanet (Funcine) e demais se-
tores. Já pessoas jurídicas têm os
mesmos 6% mas com divisões
setoriais — 4% para cultura, 1%
esporte e 1% para outros tipos
de patrocínios e marketing,
como fundo da criança ou idoso.

“O título para pessoa física
não engrena porque o tíquete de
entrada é maior e, além disso, o
investidor tem de dar o cheque
para esperar o reembolso no IR
no ano seguinte”, aponta Jorge
Lipiani, diretor do Bonsucesso,
forte distribuidores de certifi-
cados. Ou seja, se a compra do
papel, seja cota ou certificado, é
feita em junho, por exemplo, o
reembolso do Leão virá em abril
ou maio do ano seguinte.

Ainda assim, o BRB resolveu
apostar na distribuição de Fun-
cine para pessoas físicas. O fun-
do, ainda aberto, foi estrutura-
do para receber até R$ 100 mi-
lhões, mas a expectativa atual é

que ronde os R$ 15 milhões. O
patrimônio líquido atual (con-
forme CVM) é de R$ 1,5 milhão.

“Optamos por um produto
que também possa ser distri-
buído na rede de agências para a
pessoa física que faz declaração
completa de IR poder aderir. A
questão é que elas conhecem
menos esse produto e não dão
tanto volume financeiro quanto
empresas”, diz Pedro de Mo-
raes, diretor da BRB DTVM.

No caso dos fundos, empresas
podem abater até 3% dos 4%
destinados a cultura. Nos certifi-
cados também, mas eles têm
vantagem adicional para empre-
sas que é o abatimento no IR de
100% do montante aplicado
mais o lançamento da aplicação
como despesa operacional, re-
cuperando mais 25% do mon-
tante e elevando o desconto a
125% do total aplicado. ■ M.L.F.

Tíquete de entrada
alto, desinformação
sobre o produto
e disputa de outros
investimentos
incentivados ainda
mantêm pessoas
físicas longe de
fundos e certificados

a taxa de administração é
de 3% e a taxa de performance
de 20% sobre o que exceder
IPCA mais 4%. O Funcine
Bradesco Culturinvest tem taxa
de administração de 5% ao ano.
“Não são fundos com propostas
tão rentáveis como outras
categorias, como DI ou
multimercado, mas não são
fundos para dinheiro que não
é incentivado. O que é aplicado
no Funcine é um recurso que
não teria qualquer rendimento
porque seria pago como

imposto”, ressalta Pedro de
Moraes, diretor da BRB DTVM.
Ele destaca ainda que, pela
característica do negócio, é difícil
fazer marcação a mercado de
uma cota de Funcine, o prazo para
retorno tem ciclo mais longo e a
taxa de administração mais alta
se explica no trabalho de seleção
de projetos para investimento.
“A dificuldade de gestão é que,
com pouco dinheiro, se faz
muito pouco, mas a dinâmica
do produto é boa”, considera
Jorge Lipiani, diretor do banco

Bonsucesso, que também
é cotista em um Fundo de
Investimento em Participações
(FIP) que compra salas de cinema.
Para Fábio Cesnik, advogado
especializado em consultoria
a negócios de entretenimento,
o risco nesses investimento
é o governo. “Como a Ancine
tem de aprovar os projetos que
fundos investirão, acaba sendo
uma forma de travar a
inventividade de investidores
para atingir retornos melhores”,
pondera o advogado. M.L.F.
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Text Box

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  25, 26 e 27 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 32-33.
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