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No cinema,
de espectador a investidor
Surgem no mercado
projetos que incluem
pessoas físicas de
alto patrimônio com
foco no retorno,
não só benefício
tributário. Por
Luciana Seabra,
de São Paulo

A biografia do escritor Paulo
Coelho, com estreia no cinema
prevista para o primeiro trimes-
tre de 2014, será quase que to-
talmente financiada por pessoas
físicas. A gestora de patrimônio
G5 reuniu 15 clientes para inves-
tir conjuntamente R$ 10 mi-
lhões na produção e distribui-
ção desse e de outros dois filmes
da produtora Dama Filmes. Os
sócios da casa acrescentaram
outros R$ 5 milhões. A primeira
obra vai chegar às telas com o
nome “Não Pare na Pista — A
Melhor História de Paulo Coe-
l h o”. O projeto da G5 e outros
que começam a surgir no merca-
do têm jeito de estreia. Isso por-
que convocam pessoas físicas a
investir no cinema brasileiro de
olho no retorno, não somente
em subsídios e benefícios tribu-
tários, como é de praxe.

A G5 — uma das maiores gesto-
ras de patrimônio brasileira, com
R$ 5 bilhões sob administração —
desenhou diferentes cenários pa-
ra o investimento. No caso do fil-
me do Paulo Coelho, já em fase de
pós-produção, é preciso que 1,3
milhão de pessoas assistam ao fil-
me no cinema para que seja ga-
rantido o chamado “break even”,
em que os investidores têm de
volta seus recursos corrigidos pe-
lo Certificado de Depósito Interfi-
nanceiro (CDI), referência para
aplicações conservadoras. Isso se
forem somadas também a receita
esperada com venda de DVDs, ex-
posição na TV e resultado no mer-
cado internacional. Em um cená-
rio base, com 2,5 milhões de in-
gressos vendidos, o retorno espe-
rado é de 340% do CDI, ou 60% de
valorização em dois anos.

Para se ter uma ideia, “2 Filhos
de Francisco”, da mesma produ-
tora — e também com roteiro de
Carolina Kotscho — levou 5,3 mi-
lhões de pessoas ao cinema, se-
gundo o portal especializado Fil-
me B. Foi a sexta maior bilheteria
da história do cinema nacional.
No Brasil, um milhão de especta-
dores é considerada a marca para
o sucesso de um filme. Não é uma
faixa fácil de ser vencida. Nos
primeiros seis meses de 2013,
cinco obras brasileiras ultrapas-
saram esse nível, mas no mesmo

período de 2012, nenhum filme
alcançou o patamar.

No projeto da G5, o primeiro a
aportar recursos foi o próprio só-
cio-fundador Renato Klarnet. Ele
pagou pelos direitos autorais do
filme do Paulo Coelho em setem-
bro do ano passado. “As pessoas
têm o estigma de que cinema não
é um bom investimento”, diz,
confessando que ele próprio es-
tudou muito o mercado antes de
ceder e comprar a ideia. Ajudou o
fato de a Dama Filmes ter no qua-
dro Iôna de Macedo, que tem no
currículo cargos executivos na
Sony Pictures Entertainment e na
Columbia. “O filme tem que ser
bom e bonito, mas visar ao retor-
no financeiro”, diz Klarnet.

O maior desafio do sócio da G5
foi encontrar um formato de fi-
nanciamento que garantisse a re-
muneração dos investidores. No
modelo mais comumente usado,
segundo levantou, restava à pro-
dutora apenas 5% a 7% do resul-
tado do filme. “Não existia essa
possibilidade, assim a conta não
f e c h a r i a”, diz o sócio da G5, que
apresenta o projeto resultante
hoje em palestra no “Film Finan-
ce Forum Latin America”, confe-
rência internacional sobre finan-
ciamento ao cinema, no Rio.

Uma das preocupações do só-
cio da G5 foi recorrer ao modelo
de distribuição independente. A
Sony foi contratada como pres-
tadora de serviço, de forma que
não entrou como sócia ou co-
produtora do projeto, como cos-
tuma ser feito. O formato de dis-
tribuição independente já havia
sido usado no “Tropa de Elite 2”,
que levou 11 milhões de pessoas
ao cinema em 2010.

O instrumento usado pela G5
para que pessoas físicas invistam
em cinema é uma Sociedade em
Conta de Participação (SCP). O
mesmo projeto, com duração de
dois anos, inclui duas outras pro-
duções da Dama Filmes. Um de-
les é “O Código da Vida”, inspira-
do no livro do jurista Saulo Ra-
mos, com estreia prevista para
2015. O outro ainda está em pro-
cesso de seleção pela gestora.

Para a produção e distribui-
ção dos três filmes, a G5 ainda
pretende captar cerca de R$ 13
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Renato Klarnet, sócio-fundador da gestora de patrimônio G5, que reuniu recursos de clientes para investir na cinebiografia do escritor Paulo Coelho: “o filme tem que ser bom e bonito, mas visar ao retorno financeiro”

milhões em chamados recursos
incentivados. A Lei do Audiovi-
sual e legislações estaduais e
municipais garantem deduções
e isenções fiscais para empresá-
rios e pessoas físicas que finan-
ciam o cinema brasileiro.

No projeto da G5, os investido-
res privados terão preferência
nas receitas geradas pelos filmes.
Metade do lucro fica com eles e o
restante será dividido pela gesto-
ra e pela produtora. G5 e Dama
Filmes só recebem sua parte de-
pois que as pessoas físicas tive-
rem seu dinheiro de volta, remu-
nerado pelo CDI. A SCP será dona
de todas as receitas provenientes
da comercialização das obras pe-
lo prazo de cinco anos depois do
lançamento. Parte do filme do
Paulo Coelho foi produzida na
Espanha e é do exterior que se es-
pera grande parte de sua receita.
O escritor foi traduzido para 73
idiomas e vendeu cerca de 145
milhões de livros em 168 países.

Uma forma mais tradicional
de se investir em cinema no Bra-
sil é via Fundos de Financiamen-
to da Indústria Cinematográfica
Nacional (Funcines). Nesse caso,
pessoas físicas podem alocar até
6% do imposto de renda devido e
pessoas jurídicas, 3%, desde que
sejam tributadas pelo lucro real.
Em geral, esses fundos compram
participações em filmes. Têm sur-
gido, entretanto, carteiras que
investem em companhias liga-
das à indústria cinematográfica.
Pioneiro nesse formato foi um
Funcine gerido pela Rio Bravo,
que, além de ter investido em 11
projetos audiovisuais, comprou
uma participação na produtora
independente Conspiração Fil-
mes. A carteira agora está em
processo de desinvestimento.

Mais recente e o primeiro to-
talmente focado na capitalização
de empresas do setor audiovi-
sual, não em filmes, é o fundo da
gestora K&C Investimentos. Com
oito anos como chefe de opera-
ções dos fundos de private equity
da GP Investimentos na baga-
gem, o sócio Andrés Kokron deci-
diu partir para o cinema. A inten-
ção é comprar participações mi-
noritárias de 10 a 15 distribui-
doras e produtoras independen-

tes brasileiras. Aqui também,
mais do que isenção, há expecta-
tiva de retorno. A rentabilidade
projetada é a inflação medida
pelo IGPM mais 20% ao ano.

Para alcançar o retorno espe-
rado, Kokron conta com o impul-
so da chamada lei da TV paga,
que vigora parcialmente desde o
ano passado e passará a exigir 3
horas e 30 minutos de produção
nacional por semana nos canais
por assinatura a partir de setem-
bro. “A lei vai criar uma demanda
grande por conteúdo indepen-
dente nacional e essas empresas
estão descapitalizadas, precisan-
do de um sócio financeiro”, diz.

O fundo da K&C começou a
captar recursos em julho, com
meta de chegar a R$ 80 milhões
de patrimônio. O Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) se comprome-
teu a aportar até R$ 30 milhões,
limitados a 70% do patrimônio
total. Para a pessoa física, não
basta ter gosto por cinema. A
aplicação mínima é de R$ 1 mi-
lhão. Além disso, o projeto é de
alto risco e é preciso deixar os re-
cursos comprometidos por um
período longo. O fundo tem pra-
zo de duração de nove anos, sen-
do quatro de investimento e cin-
co de desinvestimento. A ideia é,
a partir de 2018, fazer o IPO
(oferta pública inicial de ações)
de uma holding formada pelas
empresas selecionadas.

Outra forma de destinar re-
cursos ao cinema é via Certifica-
dos de Investimento Audiovi-
sual, cotas representativas do di-
reito de comercializar uma obra.
Valem aqui os mesmos benefí-
cios tributários dos Funcines.
Em 2012, 121 certificados foram
registrados na Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), com
volume financeiro de R$ 143,55
milhões. Foi uma retomada, de-
pois de três anos em que não
passaram de cem. O volume fi-
nanceiro também recuperou o
ritmo, sendo no ano passado o
maior desde 2008. Em 2013 fo-
ram registrados, até agora, 24
certificados, que somam R$
27,74 milhões. Em geral há uma
concentração no fim do ano,
quando as empresas têm um co-

nhecimento maior da receita
anual e do que devem ao Leão.

Os certificados cabem em bol-
sos mais modestos. Cada cota cos-
tuma custar R$ 1 e não existe valor
mínimo de investimento. “A partir
de R$ 5 mil, em geral, já é possível
aplicar ”, diz Fabiano Pessanha,
gerente comercial da Geração Fu-
t u r o. Dentre os projetos na prate-
leira da corretora estão os filmes
“Chico Xavier” e “Flores Raras”.

O investimento em certifica-
dos é interessante para empre-
sas, ainda que pouco conhecido,
afirma Pessanha, porque, além
do benefício tributário, há ga-
nhos de imagem, como a possi-
bilidade de veicular marketing
nos filmes e receber convites pa-
ra pré-estreias. Já para a pessoa
física, diz, os certificados não
costumam ser um bom investi-
mento. “A bilheteria média é
muito baixa e não temos como
expectativa acertar qual é o me-
lhor filme do ano para conse-
guir resultado”, afirma.

É bom lembrar que há filmes
brasileiros com bilheteria abai-
xo do esperado. Foi o caso, por
exemplo, de “Lula, o filho do
Brasil”. Ricardo Torres, consultor
e professor de finanças da BBS
Business School, recomenda
cautela com os investimentos
em cinema. Além de não ter li-
quidez, afirma, os projetos de-
moram para ser efetivados e
nem sempre se materializam.
“Nos últimos anos tivemos al-
guns sucessos no cinema brasi-
leiro, mas temos um histórico
bastante ruim em termos de
r e n t a b i l i d a d e”, afirma.

Torres recomenda que o inves-
tidor interessado na aplicação
não se deixe levar pelo benefício
tributário, mas pesquise quem
são as pessoas envolvidas no pro-
jeto e seu histórico de realiza-
ções. No caso dos fundos de cine-
ma, sugere que ele leia o estatuto,
que ajuda a entender as regras a
que o gestor está sujeito. Feito o
dever de casa, considera Torres,
os investimentos em cinema de-
vem ser o destino de uma parce-
la pequena do patrimônio, algo
em torno de 10%, para os quais
não haja planos de utilização no
curto e médio prazos.

Unicamp vai usar o
pôquer para ensinar
estudantes como
Henrique Kojin a
gerenciar negócios D3
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D1.




