
Banco do Brasil lança fundo para o cinema 
  
O Banco do Brasil, por meio da Banco do Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(BBDTVM), lançou ontem, no Rio, o primeiro fundo de investimento para o cinema, o BB Cine. O 
fundo tem aplicação mínima de R$ 100 mil, mas já começa com captação de R$ 1 milhão. A 
expectativa, no entanto, é chegar a R$ 7 milhões em dois meses. De acordo com Nelson Rocha 
Augusto, presidente da BBDTVM, o fundo não é patrocínio ou apoio, mas sim "um incentivo à 
indústria do cinema". Fechada, a carteira só admite resgate ao término do prazo de seis anos.  
 
Augusto não falou sobre a expectativa de rentabilidade do fundo. "Essa é uma informação 
sigilosa. O fundo é de renda variável e o risco é exatamente o que o investimento exige. Mas, 
dada o retorno da indústria do cinema, o investidor vai saber exatamente onde estará entrando. 
Esse é um produto que busca a melhor relação risco e retorno", despistou. "Queremos ver o 
cinema como um negócio e ganhar dinheiro com isso", afirmou Cássio Casseb, presidente do 
Banco do Brasil.  
 
O presidente do BBDTVM explicou que as cotas serão oferecidas para pessoas jurídicas e os 
recursos serão aplicados na produção e distribuição das obras cinematográficas e, ainda, nos 
projetos de construção, reforma e recuperação das salas de cinema.  
 
"É inacreditável que tenhamos apenas 1,6 mil salas de cinema no Brasil; teríamos que ter no 
mínimo umas 3 mil salas", disse o Ministro da Cultura, Gilberto Gil. Para ele, a criação desse 
fundo é a consolidação da sustentação do mercado do cinema. "Estamos celebrando o início da 
realização de um sonho de tornar a indústria do cinema mais responsável e com infra-estrutura 
para produzir."  
 
Segundo o presidente da BBDTVM, já há três filmes participando dos recursos do BB Cine. Dois 
deles são produzidos por Paula Lavigne (da Natasha Filmes) e Guel Arraes: "O Coronel e o 
Lobisomem", dirigido por Maurício Faria, e "Meu Tio Matou um Kra", dirigido por Jorge Furtado. O 
outro projeto escolhido é de Cacá Diegues, "O Maior Amor do Mundo", estrelado por Antônio 
Fagundes.  
 
"Os projetos serão selecionados dentre aqueles aprovados pela Agência Nacional de Cinema 
(Ancine), levando em conta a análise da qualidade artística da obra, perspectiva de sucesso 
comercial, compatibilidade orçamentária, currículo e talento dos profissionais envolvidos, entre 
outros fatores", explicou Nelson Augusto.  
 
Gil disse ainda que o Brasil é um dos maiores produtores de conteúdo do mundo e é preciso lutar 
para que o incentivo à indústria audiovisual seja cada dia maior. O ministro falou que outros 
fundos de investimento deste tipo (para o cinema) estão sendo estruturados: um pela Rio Bravo, 
em parceria com a francesa Investimage, e outro pelo Banco Bonsucesso com a Culturinvest. 
"Faço uma convocação às empresas que procurem essas instituições para ver que esses fundos 
são altamente rentáveis", disse Gil.  
 
Para o ministro, a multiplicação desses fundos vai trazer não só recursos para a indústria do 
cinema, como também transferência de conhecimentos em gestão e marketing para o setor 
audiovisual e incentivo à capacitação e profissionalização nesse setor. Gil disse ainda que no ano 
passado os filmes brasileiros atingiram 21% do mercado interno de filmes, representando um 
share bastante significativo. Para se ter uma idéia, a participação do cinema brasileiro era de 8% 
em 2002. "Tivemos um fim de semana com participação de 70% no mercado interno de filmes", 
completou. 
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