O IMPACTO DA LEI ROUANET E DA LEI DO AUDIOVISUAL NO
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RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar o perfil das políticas públicas para o setor
cinematográfico implementadas nos anos noventa, baseadas nos mecanismos indeiretos de
fomento, através de renúncia fiscal, expressas no binômio Lei Rouanet/Art. 1º da Lei do
Audiovisual. Em seguida, após uma detalhada descrição do funcionamento e dos percentuais
de dedução fiscal desses mecanismos de incentivo, busca-se averiguar suas limitações para
atingir os pressupostos industrialistas do modelo de renúncia fiscal. O artigo analisa como a
Lei do Audiovisual acabou por provocar uma distorção na lógica de escalonamento dos
percentuais de dedução fiscal segundo as possibilidades comerciais do projeto audiovisual.
PALAVRAS-CHAVE: Leis de Incentivo, Lei Rouanet, Lei do Audiovisual; Políticas
Culturais

Introdução
Logo após sua posse, em março de 1990, o Presidente Fernando Collor de Mello
anunciou um pacote de medidas que pôs fim aos incentivos governamentais na área cultural,
extinguindo diversos órgãos, entre eles, o próprio Ministério da Cultura, transformado em
uma secretaria de governo. Na esfera cinematográfica, houve a liquidação da Empresa
Brasileira de Filmes (Embrafilme), do Conselho Nacional de Cinema (Concine) e da
Fundação do Cinema Brasileiro (FCB), que representavam o tripé de sustentação da política
cinematográfica em suas diversas vertentes.
A atividade cinematográfica no país foi duramente atingida em consequência dessas
medidas. Se o filme brasileiro ancançara 32º expressivo índice de 32,6% de participação de
mercado em 1982 (SELONK, 2004), menos de dez anos depois o cenário passava a ser
francamente desfavorável. Em 1990 e 1991, ainda houve um número razoável de filmes
brasileiros lançados comercialmente, como resultado inercial do período anterior. No entanto,
em 1992, apenas 3 filmes nacionais foram lançados comercialmente, de modo que a
participação dos filmes nacionais foi inferior a 1% (ALMEIDA E BUTCHER, 2003). A
velocidade de aniquilamento do mercado para o filme brasileiro, rapidamente ocupado pelo
filme estrangeiro, comprovava a fragilidade do sistema de financiamento à produção
cinematográfica, incapaz de capitalizar as produtoras para um investimento de risco.
Paulatinamente, após reações da sociedade civil e principalmente do setor
cinematográfico, houve a reconstrução dos mecanismos estatais de apoio à atividade
cinematográfica. Ainda no Governo Collor, houve a saída do então Secretário de Cultura, o
cineasta Ipojuca Pontes, principal responsável pelo desmonte das estruturas federais de apoio
à produção cinematográfica, substituído pelo embaixador Sérgio Paulo Rouanet. Em
dezembro de 1991, houve a publicação da Lei nº 8.313/91, a chamada Lei Rouanet, que criou
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o PRONAC (Programa Nacional de Apoio à Cultura), restabelecendo o apoio estatal à
atividade cultural. Ainda no Governo Collor, Rouanet foi o primeiro responsável por uma
reaproximação política com o setor cultural, após o desgaste com o setor provocado por
Ipojuca (LOPES, 2001).
No ano seguinte, já no Governo Itamar Franco, foi criada a Secretaria para o
Desenvolvimento do Audiovisual (SDAv), no restabelecido Ministério da Cultura. Em 1993,
um ano após sua aprovação pelo Congresso Nacional, houve a publicação de uma lei
específica para a atividade audiovisual, a Lei nº 8.685/93, conhecida como Lei do
Audiovisual, que na verdade era uma versão ampliada dos artigos vetados pelo Presidente
Collor na Lei nº 8.401/922 (CATANI, 1994).
O apoio do Estado aos projetos cinematográficos passava a ocorrer numa nova base,
num modelo distinto do ciclo anterior, com a criação dos mecanismos de incentivo, baseados
em renúncia fiscal, em que pessoas físicas ou jurídicas realizam o aporte de capital num
determinado projeto, sendo que o valor é abatido – parcial ou integralmente – no imposto de
renda devido (CESNIK, 2002). Desta forma, o Estado continuava sendo o indutor do processo
de produção cinematográfica, mas introduzia os agentes de mercado como parte intrínseca
desse modelo. O Estado passava a agir no processo de desenvolvimento do audiovisual
brasileiro de forma apenas indireta, estimulando a ação de terceiros, e não mais intervinha
diretamente no processo econômico, produzindo ou distribuindo filmes. Apesar de os recursos
em última instância permanecerem oriundos do Estado, a decisão de investir e a escolha dos
projetos partiam de empresas do setor produtivo, cujo negócio muitas vezes sequer estava
relacionado à atividade audiovisual. Este modelo, baseado em renúncia fiscal, era, de um
lado, uma resposta às acusações de clientelismo na escolha dos projetos financiados pela
Embrafilme, mas, por outro, representava a busca de uma aproximação com o setor privado,
como desejo de uma reconquista do mercado interno que rapidamente passou a ser
plenamente ocupado pelo cinema hegemônico.
A partir de 1991, ainda no Governo Collor, foram implementados os primeiros
mecanismos de reconstrução do apoio do Estado à atividade cultural, baseados num modelo
de renúncia fiscal. Nesta seção abordaremos as características dos dois principais mecanismos
de incentivo para a produção audiovisual criados a partir da década de noventa: a Lei Rouanet
e a Lei do Audiovisual. Apesar da existência de outros fatores que contribuíram para o
processo de “retomada do cinema brasileiro” em meados dos anos noventa, como o Prêmio
Resgate, a criação da RioFilme e a participação dos polos regionais (LOPES, 2001), é
possível afirmar que os dois mecanismos de incentivo – o Art. 25 da Lei Rouanet e o Art. 1º
da Lei do Audiovisual – representaram a espinha dorsal do novo modelo de fomento à
atividade cinematográfica no período.

Lei Rouanet
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A primeira lei de incentivo à atividade cultural restabelecida nos anos noventa é a Lei nº
8.313/91, conhecida como “Lei Rouanet”, em referência ao diplomata Sérgio Paulo Rouanet,
então Secretário de Cultura do Governo Collor, responsável pelos trâmites de aprovação da
lei.
Apesar de a Lei Rouanet constituir um sistema programático de apoio do Estado às
atividades culturais como um todo, através da complementaridade entre três modalidades – o
Fundo Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e o
Incentivo a projetos culturais (Mecenato) –, na prática, seu modo de funcionamento, em
especial para as atividades cinematográficas do período, acabaram privilegiando a atuação do
mecenato privado em detrimento das demais modalidades previstas.
O aporte de recursos pode ser realizado segundo dois tipos: as doações ou os
patrocínios. Nas doações, os recursos são repassados ao projeto, de modo que o doador não
receba nenhum tipo de benefício indireto com o aporte dos recursos, além do abatimento no
imposto a pagar. Dessa forma, o doador não pode vincular promocionalmente sua marca
quando da exploração comercial da obra. Além disso, a transferência dos recursos deve ser de
modo definitivo e permitido apenas para pessoas físicas ou para empresas sem fins lucrativos.
Já o patrocinador se beneficia indiretamente com o aporte dos recursos além do mero
abatimento no imposto a pagar, seja com a exposição de sua marca tanto nos créditos da obra
quanto no seu material de divulgação (pôsteres, cartazes, banners, etc, no caso de uma obra
audiovisual), ou mesmo com a associação de sua marca a um determinado produto
audiovisual.
Existem duas formas de incentivo na modalidade “Incentivo a Projetos Culturais”,
previstos através de dois diferentes artigos da Lei: o Art. 18 e o Art. 253.
A principal diferença entre o Art. 18 e o Art. 25 reside no enquadramento, ou seja, no
tipo de projeto que pode ser aprovado para captação em um ou outro mecanismo. Os projetos
passíveis de enquadramento pelo Art. 18 (no segmento audiovisual: produção de obras
cinematográficas e videofonográficas de curta e média-metragem; projetos de preservação ou
restauração de obras audiovisuais; difusão do acervo audiovisual; construção de salas de
cinema em municípios de menos de 100 mil habitantes) possuem uma menor possibilidade de
viabilidade comercial. Por isso, a dedução fiscal no imposto de renda a pagar por parte dos
incentivadores é integral. Já os projetos enquadrados pelo Art. 25 (obras seriadas e filmes
documentais) possuem uma maior possibilidade de retorno comercial, havendo, dessa forma,
uma dedução fiscal apenas parcial.
Essa diferenciação entre os dois artigos, estabelecida apenas a partir de 1999, com a Lei
9.874/99, torna ainda mais clara a participação do Estado como complementar à iniciativa
privada: a dedução fiscal deve ser maior quando as possibilidades de retorno do aporte de
recursos por parte do incentivador são menores. Ou seja, o Estado deve ser mais presente
quando o estímulo à participação da iniciativa privada é menor.
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Da mesma forma, o Estado prevê uma maior dedução fiscal para as doações em relação
aos patrocínios, já que, através dos últimos, o incentivador possui um retorno de marketing, e
para as pessoas jurídicas em relação às pessoas físicas, já que aquelas incorporam o incentivo
à sua marca institucional.
Assim, enquanto o percentual de dedução fiscal para os projetos passíveis de
enquadramento pelo Art. 18 é de 100% do valor aportado (dedução integral), a dedução para
para os projetos pelo Art. 25 é apenas parcial, com percentuais que variam entre 30% a 80%,
dependendo da natureza jurídica do incentivador (pessoa física ou pessoa jurídica) e do tipo
do incentivo (doação ou patrocínio).
Portanto, através dessas gradações fiscais, o Estado reconhece que sua participação
financeira deve ser menor quanto maiores as possibilidades de o incentivador possuir um
retorno, ainda que indireto, em decorrência de seu aporte de recursos, inserindo uma lógica de
compartilhamento de responsabilidades entre o Estado e o mercado na produção das obras
culturais.

Art. 1º da Lei do Audiovisual
Após a Lei Rouanet, a segunda lei de incentivo à atividade audiovisual foi criada em
1993. De fato, enquanto a Lei Rouanet era comum a todos os segmentos culturais, a Lei nº
8.685/93 é específica da atividade audiovisual. Por isso, ficou conhecida como “Lei do
Audiovisual”. Desse fato se comprova a influência política do audiovisual em relação aos
demais ramos da cultura, pois se trata do único segmento que possui uma lei de incentivo
específica. Ou seja, as demais categorias artísticas, como o teatro, a dança e as artes plásticas
podem captar recursos federais via renúncia fiscal apenas através da Lei Rouanet.
Na verdade, a Lei do Audiovisual representou um “plano de urgência” para a
recuperação do cinema brasileiro, em intensa crise no início dos anos noventa, com uma
participação de mercado inferior a 1%, como já falamos anteriormente. Como um longametragem cinematográfico necessita de um maior volume de investimento e sua realização se
estende por um período de tempo mais longo, a Lei Rouanet produziu resultados pouco
perceptíveis nos anos imediatamente posteriores à sua regulamentação. Dessa forma, buscouse a aprovação de uma lei específica, que oferecesse a possibilidade de um ingresso de
recursos imediato na atividade, de forma a interromper uma espiral crescente de
definhamento.
A principal diferença entre a Lei Rouanet e o Art. 1º da Lei do Audiovisual reside no
fato de que os valores aportados por meio deste mecanismo não são meramente um patrocínio
ou uma doação, como era o caso na Lei Rouanet, mas agora passam a ser contabilizados como
um investimento. Dessa forma, o agente que aporta recursos não é meramente um
“incentivador”, como na Lei Rouanet, e sim um “investidor”.
Os valores investidos por meio desse mecanismo são abatidos no imposto de renda a
pagar em 100%. Ou seja, os valores aportados são integralmente abatidos na declaração do
imposto de renda do investidor, aos moldes do Art. 18 da Lei Rouanet. No entanto, o Art. 1º
possui uma vantagem fiscal adicional em relação a este último mecanismo: além do
abatimento de 100%, o investidor pode incluir os valores aportados como despesa
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operacional, nos mesmos moldes do Art. 25 da Lei Rouanet. Isto é, é como se o Art. 1º da Lei
Audiovisual conjugasse os dois tipos de dedução fiscal da Lei Rouanet, beneficiando-se seja
do abatimento integral, como no Art. 18, e possibilitando o lançamento desses valores como
despesa operacional, como no Art. 25. Esse fato torna o percentual de abatimento real no
imposto de renda a pagar superior a 100%. Ou ainda, o abatimento no imposto de renda a
pagar decorrente de investimento pelo mecanismo é superior à quantia efetivamente investida.
Além desses dois tipos de benefício fiscal, o investidor pode vincular sua marca ao
material promocional da obra, além dos créditos, como na tradicional operação de patrocínio.
Mas, ainda, o aporte de recursos pela Lei do Audiovisual possui um benefício específico
para o investidor: ele garante, como retorno do seu investimento, a aquisição de um
percentual dos direitos de comercialização da obra. Dessa forma, diferentemente da Lei
Rouanet, em que o patrocínio ou doação não pode se reverter em vantagem financeira para o
incentivador, no caso do Art. 1º da Lei do Audiovisual, o retorno financeiro existe
obrigatoriamente, por previsão legal.
O Art. 1º da Lei do Audiovisual funciona a partir do lançamento de quotas de
comercialização no mercado de ações. O investidor aporta recursos num determinado projeto
audiovisual por meio do mecanismo, ao adquirir um número de quotas que lhe darão direito a
um determinado percentual dos direitos de comercialização da obra.
O procedimento operacional é o seguinte: a empresa produtora contrata uma corretora
legalmente constituída e registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A corretora
irá formular o prospecto junto à CVM para o lançamento das cotas, por meio de um boletim
de subscrição. O investidor, ao comprar um Certificado de Investimento, que lhe dá direito a
um certo número de quotas, tem direito a um percentual dos direitos de comercialização da
obra nas condições dispostas nesse Certificado (quanto aos territórios, segmentos de mercado,
prazo de duração dos direitos, percentual dos direitos, etc.) (ZAVERUCHA, 1997).
É importante ressaltar que, ao comprar o Certificado de Investimento, o investidor
adquire parte dos direitos de comercialização da obra, mas não se torna coprodutor da mesma.
Em outras palavras, o Art. 1º transfere ao investidor apenas direitos comerciais sobre a obra
mas não os direitos patrimoniais, que continuam em posse da empresa produtora e dos demais
coprodutores, se for o caso.
Dessa forma, podemos facilmente verificar que o agente com interesse em aportar
recursos na atividade audiovisual terá como preferência a Lei do Audiovisual ao invés da Lei
Rouanet. A Lei Rouanet servirá portanto como complemento ao investimento da Lei do
Audiovisual caso o montante investido ultrapasse 3% do imposto de renda a pagar do agente.
Nesse caso, o aporte pela Lei Rouanet será de até 1% do imposto de renda a pagar no caso das
pessoas jurídicas, já que, segundo o disposto no Art. 6º, II, da Lei 9.532/97, o valor global que
pode ser deduzido na atividade cultural, independentemente dos mecanismos de incentivo
utilizados, está limitado em 4% do imposto de renda a pagar. Já para as pessoas físicas, o
limite passa a ser de 6%.
Ainda, é possível verificar que a edição da Lei do Audiovisual provocou uma distorção
na promoção do Estado às atividades culturais. Contrariando o pressuposto programático da
Lei Rouanet, com percentuais regressivos de dedução fiscal segundo as possibilidades
comerciais do produto cultural, a Lei do Audiovisual rompeu essa lógica: o filme de longaISSN-e: 2316-9982

metragem de ficção, obra cultural com expressivas possibilidades comerciais, recebe uma
dedução fiscal superior a todos os demais ramos da produção cultural.
A princípio, essa distorção serviria como solução de emergência, dada a ínfima
participação da produção nacional no início dos anos noventa. Dessa forma, a Lei do
Audiovisual foi criada para vigorar apenas até o exercício fiscal de 2003. No entanto, essa
solução acabou se tornando permanente, já que, após sucessivas prorrogações, o mecanismo
continua vigente, mais de quinze anos após sua primeira regulamentação. Surgia então o
primeiro grave paradoxo na promoção de uma política industrialista, que buscava
gradativamente menores níveis de participação estatal. Criada como forma de aproximação
das empresas produtoras aos investidores privados, sua lógica perversa de dedução fiscal,
superior a 100%, acabou, ao contrário, aprofundando a dependência do setor cinematográfico
em relação ao Estado, pois não prezou pelo estímulo à busca por recursos não incentivados
para a realização das obras audiovisuais.

Considerações finais
Se as bases do processo de reconstrução dos mecanismos estatais de apoio à atividade
cinematográfica a partir dos anos noventa foram nitidamente industrialistas, com vistas a
recuperar a participação de mercado do filme brasileiro, que atingiu, no início dos anos
noventa, níveis inferiores a 1%, as políticas não conseguiram despertar os resultados
desejados.
De um lado, houve a implementação do modelo de fomento indireto, através dos
mecanismos de incentivo fiscal. Primeiro, a Lei Rouanet, comum a todas as áreas culturais, e,
em seguida, a Lei do Audiovisual, específica para o setor cinematográfico. O binômio Lei
Rouanet-Lei do Audiovisual fez o cinema brasileiro “sair do coma”, afastando a sombra de
seu total aniquilamento, que serviu como uma espécie de fantasma a atormentar os rumos da
classe cinematográfica ao longo de todo o período subsequente.
O Art. 1º da Lei do Audiovisual surgia tipicamente como uma solução de urgência,
prevendo um abatimento fiscal superior a 100% dos valores investidos. No entanto, essa
distorção se manteve como regra, vigente até hoje, e não como dispositivo temporário. No
final do século passado, eram visíveis as distorções desse modelo de fomento indireto.
No entanto, a classe cinematográfica, ainda assombrada pelo fantasma da Era Collor,
concluiu que a solução para um cinema brasileiro de maior ocupação de mercado era,
paradoxalmente, o reforço da atuação do Estado. No relatório final do III Congresso
Brasileiro de Cinema, realizado em dezembro de 2000, em Porto Alegre, reunindo
representantes dos setores de produção, distribuição e exibição cinematográficos e
audiovisuais (MARSON, 2006), as soluções apontadas, ao invés de uma correção de rumos
desse modelo, foram no sentido de um aprofundamento do modelo existente, seja pela criação
de novos mecanismos, seja pelo aumento da dedução fiscal. Concluiu-se, de maneira um tanto
cômoda, que a solução para a crise de ocupação do mercado interno era o aumento de
investimentos, possíveis com um aumento da dedução fiscal, que atrairia mais investidores
para o setor.
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A formação de um forte órgão central, como a Agência Nacional do Cinema, não
contribuiu para uma decisiva atuação do Estado na correção de rumos dessa política, já que
foi criada entre diversos paradoxos, que impossibilitaram que o órgão tivesse um poder de
fato na implementação de políticas sistêmicas que objetivassem a efetiva ocupação de
mercado do produto brasileiro. Desse modo, os mecanismos de incentivo fiscal, cujas
limitações já eram bastante visíveis antes mesmo da criação da ANCINE, continuaram como
a principal fonte de financiamento das obras cinematográficas brasileiras. Simplesmente
através do fomento, ou de normas expedidas para o aperfeiçoamento da apresentação de
projetos incentivados, não foi possível para a agência interferir de fato nos rumos do mercado
cinematográfico.
De outro lado, havia o fantasma das acusações de clientelismo e corrupção que
vitimaram a Embrafilme, além da percepção que o apoio do Estado deveria ser feito em um
outro contexto, dada a crise do Estado empresário. O modelo das leis de incentivo e a própria
criação da ANCINE se basearam nesse paradoxo: de um lado, a ambição de um
desenvolvimento sustentado do mercado audiovisual; de outro, um receio de uma participação
mais ativa do Estado na formulação de uma política setorial. Por isso, não houve de fato a
elaboração de uma política estratégica para o setor, que visasse uma ocupação sistêmica do
mercado cinematográfico. Ao invés disso, houve simplesmente uma política de oferta, que
supunha que a ocupação do mercado se daria essencialmente com a produção de obras, mas
sem a promoção de uma política de competitividade que fizesse com que essas obras, uma vez
concluídas, fossem estimuladas a circular nesse mercado. Essa total despreocupação tanto
com uma política de demanda quanto com as características específicas do mercado
cinematográfico brasileiro foram o cerne do fracasso da política de incentivos fiscais,
enquanto proposta de um modelo industrialista que visava a autossustentabilidade. Ou seja, é
possível afirmar que, ao invés de uma política industrial de ocupação do mercado
audiovisual, existiu, simplesmente, uma política de produção de longas-metragens
cinematográficos. As leis de incentivo fiscal representaram apenas a retomada da produção
audiovisual, mas não permitiram o aumento de competitividade das produções nacionais num
mercado pequeno e concentrado, em que o produto hegemônico estrangeiro tinha uma posição
dominante. As características de criação da ANCINE tornaram-na frágil para reverter este
quadro.
As leis de incentivo concentraram-se no apoio a projetos de produção, desconsiderando
as sinergias e a necessidade de investimentos nos demais elos da cadeia produtiva
(distribuição e exibição). Análise realizada pela ANCINE (IKEDA, 2007) mostra que entre os
793 projetos ativos em 2006 – isto é, projetos aptos a captar recursos pelas leis de incentivo
fiscais administradas pela ANCINE, ou seja, projetos com primeira autorização para captação
em 2006 ou aprovados em anos anteriores mas com renovação do prazo de captação para
2006 – 749 projetos, ou 94,5% do total de projetos ativos eram projetos de produção de obras
audiovisuais.
Todos
os
demais
tipos
de
projetos,
como
projetos
de
distribuição/comercialização, festivais internacionais, desenvolvimento e infraestrutura
técnica totalizaram apenas 44 projetos, ou 5,5% do total.
Ademais, entre os 749 projetos de produção de obra audiovisual, 579 (77,3%) são
projetos cinematográficos de longa-metragem. Os projetos de típica destinação para a
televisão – séries, programas de TV ou telefilmes – totalizam apenas 79, pouco mais de 10%
do total de projetos de produção (10,5%).
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O estudo ainda aponta que, se considerarmos os valores captados pelos projetos em
andamento, 91,7% do montante captado para os projetos de produção foi destinado a longasmetragens cinematográficos. Por sua vez, os projetos de produção correspondem a 97,1% do
total dos valores captados pelos projetos ativos em 2006.
Dessa forma, o perfil dos projetos autorizados para captação pela ANCINE revela que as
leis de incentivo na prática representaram um modelo de produção de longas-metragens
cinematográficos, desconsiderando a necessidade de investimentos nos demais elos da cadeia
produtiva, como a distribuição e exibição, e desconsiderando a produção de outras obras
audiovisuais visando prioritariamente outros segmentos de mercado, como o vídeo doméstico
e a televisão por assinatura ou aberta.
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