
Com o novo mandato do presidente Luis Inácio Lula da
Silva, a previsão é de prosseguimento das políticas públicas já adotadas no
governo anterior e, no setor de audiovisual é aguardado para os próximos

quatro anos o apoio de medidas diretamente ligadas ao incentivo à produção.

Nesse caso, a principal novidade seria o Fundo Setorial do

Audiovisual (FSA), previsto no projeto de lei 7193/2006 que

tem como objetivo colocar mais recursos à disposição da

Agência Nacional de Cinema - Ancine - para programas

de desenvolvimento que fortaleçam a atividade audiovisual

brasileira. A medida está atualmente em pauta no

Congresso e, após a aprovação, prevê-se também uma

maior aproximação entre a produção independente e a

televisão. "Há um movimento forte, por parte do governo e

do setor, junto aos deputados, para que o fundo seja votado

imediatamente. Depois irá para o Senado, onde deverá ser

aprovado sem problemas. Por isso estamos todos contando

com o Fundo Setorial para 2007, já que se trata de um projeto

que conta com o consenso do setor (o que é raro)", afirma

o secretário do Audiovisual, Orlando Senna.

O projeto de lei pretende gerar mecanismos tanto para

o aumento da produção como para a distribuição e exibição

de filmes brasileiros, estendendo também às emissoras de

televisão abertas e por assinatura a utilização do artigo 3a

da Lei do Audiovisual (Lei nº. 8.685/93), ou seja, a aplicação de parte do Imposto

de Renda devido sobre o envio de remessas de recursos ao exterior na co-

produção de obras audiovisuais de produção independente (para tal finalidade,

Orlando Senna acredita que o Fundo

Setorial representa o consenso do setor

será criado o artigo 3a A). Desta forma, com o benefício fiscal estendido também às

televisões, espera-se que elas associem-se cada vez mais ao cinema brasileiro. Além

disso, a medida criará o artigo 1a A da mesma lei, possibilitando ainda a dedução no

imposto de valores aplicados no patrocínio a filmes de longa-metragem, incentivo que

substituirá o artigo 25 da lei Rouanet (Lei 8.313/91), que expirará

em janeiro de 2007 e tem sido o dispositivo de fomento mais

utilizado por empresas estatais no incentivo ao cinema nacional.

Entre 2002 e 2006, ele superou o montante de RS 158 milhões em

valores alocados em projetos brasileiros.

De acordo com Manoel Rangel, membro da diretoria

colegiada da Ancine, haverá uma crise no setor audiovisual

se o projeto não for aprovado ainda em 2006. "O artigo 25 é

responsável, atualmente, por 1/3 dos investimentos na área. O

Fundo Setorial é uma espécie de resumo e ponte dessa atual

gestão para o segundo mandato, é o resultado das demandas do

setor. Ele visa criar as bases para o desenvolvimento da atividade

audiovisual nos próximos 10,15 anos", ressalta.

O Fundo Setorial do Audiovisual será composto, basicamente,

por recursos da Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento

da Indústria Cinematográfica) responsável por captar, em 2005,

cerca de R$36 milhões. A expectativa dessa arrecadação para

2007 é de RS 42 milhões. Segundo o Ministério da Cultura, a

medida será administrada por representantes do próprio MinC

e da Ancine, além de empresas do setor e agentes financeiros. O Projeto de Lei também

estabelece que os recursos possam ser aplicados na atividade audiovisual (através de

um agente financeiro) com investimentos retornáveis e empréstimos reembolsáveis.
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Além disso, outra mudança significativa estabelecida pela PL é a modificação

do benefício fiscal para a dedução do imposto de renda no investimento em

Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - Funcines. O

objetivo é tornar o investimento em Funcines mais atrativo com a busca pela sua

consolidação como fonte de financiamento para o desenvolvimento da indústria

cinematográfica brasileira.

No texto original da prorrogação - elaborado pelo Ministério da Cultura, em

conjunto com a Casa Civil da Presidência da República, Ministério

da Fazenda e Ancine-ainda consta a prorrogação do artigo 1º da

Lei do Audiovisual, que, assim como o artigo 25 da Lei Rouanet,

também deixaria de existir em 2007, de acordo com a norma legal

existente. Tal mecanismo já tinha se tornado uma das maiores

fontes de recursos para a indústria cinematográfica brasileira,

sendo que, em 2005, aportou cerca de R$38 milhões na produção

de obras independentes. No entanto, já antecipando os objetivos

do Fundo Setorial e para atender às expectativas do setor

cinematográfico, o presidente Lula sancionou em julho desse

ano a prorrogação do artigo em forma da Lei 11.329, decorrente

da iniciativa do deputado federal Francisco Dornelles (PPB-RJ).

Lei Rouanet

Com relação à Lei Rouanet, há projetos de mudanças

em tramitação, como no caso da PLS 263/2002, de autoria

do ex-senador Luiz Pastore (PMDB/ES), que visa aumentar

as possibilidades de dedução do Imposto de Renda para o

financiamento da cultura por parte de pessoas jurídicas, incluindo especialmente

as pequenas empresas. Para Orlando Senna, já foram feitas as modificações

necessárias na lei nesses quatro anos de gestão. "Tudo foi resultado de um ano

e meio de seminários em regiões do País, envolvendo milhares de empresas,

instituições, produtores, artistas e consumidores. A reforma na Lei Rouanet veio

a público em abril deste ano, constando da organização do manejo de alguns

dispositivos, focos de distorções", ressalta.

Entre as principais mudanças estão o veto ao percentual de 10% do valor

do projeto para a figura do "captador" (caso o produtor queira utilizar esse tipo

de serviço, o pagamento sairá dos 15% previstos para custos administrativos do

projeto) e a apresentação de um "plano de acessibilidade", sendo este uma espécie

de demonstrativo de como se atingirá os segmentos de públicos desejados. Além

dessas, os institutos e fundações que se beneficiam da lei não podem mais pagar

suas despesas de funcionamento com a verba de legislação. "É possível que outros

ajustes se façam necessários, a prática da lei e a sensibilidade social indicarão

essas necessidades ao governo e, se isso acontecer, novas mudanças serão

analisadas, irão a consulta pública e serão feitas", completa o secretário.

Outra providência significativa para o setor audiovisual pode ser o anteprojeto

da Lei de Comunicação Eletrônica de Massas, ainda em processo de elaboração

por um Grupo de Trabalho Interministerial designado pela ministra da Casa Civil,

Dilma Rousseff, desde novembro do ano passado. A lei regulamentará os artigos 221

e 222 da Constituição, e diz respeito especificamente à organização e exploração

dos serviços de comunicação social eletrônica. "O advento da TV digital e do

cinema digital instalam a necessidade de uma nova legislação em uma situação de

emergência e o Ministério da Cultura está preparado para contribuir, tendo sempre

como foco a produção e a difusão nacional e internacional

de conteúdos brasileiros", ressalta Orlando Senna.

Para Assunção Hernandes, produtora executiva e

diretora da Raiz Produções, uma moderna e democrática

lei geral beneficiaria a Nação e o povo em geral. "Hoje o

audiovisual ultrapassa os limites das janelas anteriormente

contempladas para o cinema. Esses novos mecanismos

de transmissão carregam conteúdo que deve ser objeto

dos cuidados da Agência Nacional de Cinema, uma

vez que cabe ao Ministério das Comunicações cuidar

da transmissão de imagens, enquanto cabe ao MinC o

espaço dos conteúdos, do qual faz parte todo o audiovisual,

abarcando o cinema", afirma.

O secretário Orlando Senna também antecipa

que haverá uma reorganização das tvs educativas,

transformando-se realmente numa rede, inclusive

com investimentos nas próprias emissoras, reforçando

seus laços com a produção independente que não

pára de crescer.

Para Assunção Hernandes, uma moderna

lei geral beneficiaria toda a Nação

Reforço de Crédito

O Programa de Apoio à Cadeia Produtiva do Audiovisual (Procult), anunciado

em novembro pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), pretende ser mais um reforço de crédito para o meio audiovisual,

oferecendo, até 2008, uma verba inicial de R$ 175 milhões. O programa visa

contemplar todo o setor, desde a produção e distribuição até a construção

ou reforma de salas de exibição, com variação no montante do empréstimo,

de acordo com a demanda. Gerenciado pelo Departamento de Economia da

Cultura, que engloba a antiga Gerência de Incentivo à Cultura, encarregada

dos programas de patrocínio cultural do BNDES, além da nova Gerência de

Investimento em Cultura, o Procult reduzirá o limite dos financiamentos que

não necessitam de agente intermediário, de RS 10 milhões para a partir de R$ 1

milhão, com diminuição das taxas incidentes. Além disso, o BNDES vai tratar o

produto audiovisual como um bem real, recebível. Desta forma, o produtor pode

ir ao banco tomar o empréstimo e oferecer um contrato de co-produção ou

distribuição com garantia real.
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