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Economia?	  



Economia!	  

Conjunto	  de	  a=vidades	  geradoras	  de	  valor	  
>	  

Mercadorias	  com	  valor	  econômico	  (material)	  e	  cultural	  (simbólico)	  
>	  

Indústria	  +	  Serviços	  
>	  

Cadeias	  de	  valor	  
>	  

Emprego	  +	  Renda	  
>	  	  

Inves=mento	  x	  Receita	  
>	  

Oferta	  x	  Demanda	  



A=vidades	  diretas	  

•  Cinema	  
•  TV	  (Aberta	  +	  Paga)	  
•  HE	  (DVD+BR	  sell/rent	  +	  VOD	  +	  S)	  
•  Web	  (YT	  etc.)	  
•  Games	  
•  Propaganda	  
•  Música	  
•  Infotainment	  
•  Edutainment	  
•  Infraestrutura	  



A=vidades	  indiretas	  

•  Redes	  
•  Serviços	  jurídicos	  
•  Marke=ng	  +	  Mídia	  
•  Varejo	  
•  Serviços	  financeiros	  e	  contábeis	  
•  Agenciamento	  
•  Formação	  e	  capacitação	  
•  Fabricação	  de	  mídias	  _sicas	  
•  Tecnologia	  
•  Outros	  (transporte,	  hotelaria,	  alimentação	  etc.)	  



Qual	  é	  o	  elemento	  central	  dessas	  
a=vidades?	  



Conteúdo	  audiovisual	  

•  Programa	  
•  Série	  +	  MS	  +	  WS	  +	  Novela	  
•  Jornalismo	  
•  Longa-‐metragem	  /	  Curta-‐metragem	  /	  Micro-‐Metragem	  
•  Comercial	  
•  Game	  
•  Clipe	  /	  Show	  /	  Jogo	  /	  Concerto	  
•  Vídeo	  de	  usuário	  
•  Vídeo	  de	  treinamento	  /	  Vídeo	  educa=vo	  
•  Mul=plataforma	  



Conteúdo	  audiovisual	  

O	  meio	  é	  a	  mensagem	  >	  O	  conteúdo	  é	  tudo	  >	  Tudo	  é	  conteúdo	  



Cadeia	  de	  valor	  

Criação	  
>	  

Produção	  
>	  

Distribuição/Comercialização	  
>	  

Exibição	  
>	  

Consumo	  

Infraestrutura	  
Serviços	  indiretos	  

Eventos	  



Seguindo	  o	  inves=mento...	  

Criação	  >	  Produção	  >	  Distribuição	  >	  Exibição	  >	  Consumo	  



Seguindo	  a	  receita...	  

Consumo	  >	  Exibição	  >	  Distribuição	  >	  Produção	  >	  Criação	  



Marca	  registrada	  

Maximização	  de	  receitas	  +	  Redução	  de	  riscos	  

(janelas	  +	  filmes	  globais	  +	  sequências)	  



Cinema	  >	  Janelas	  

Salas	  
	  >	  

	  Locadora	  
	  >	  

	  Varejo	  
	  >	  	  

VOD	  /	  S	  
>	  	  

TV	  fechada	  
	  >	  	  

TV	  aberta	  
>	  	  

Hotéis	  +	  Aviões	  +	  Etc.	  

Ancilares	  (produtos	  licenciados	  etc.)	  
Mercado	  nacional	  >	  Mercado	  internacional	  (territórios)	  



Contexto	  

1)	  

Globalização	  +	  Convergência	  

2)	  

Expansão	  da	  oferta	  e	  da	  compe=ção	  

3)	  

Pirataria	  



Tendências	  >	  Produção	  

1)	  

Elevação	  de	  custos	  

2)	  

Mais	  coproduções	  internacionais	  

3)	  

Afirmação	  do	  modelo	  das	  majors	  



Tendências	  >	  Distribuição	  

1)	  

Crescimento	  das	  nacionais	  

2)	  

Papel	  cada	  vez	  mais	  importante	  do	  elo	  

3)	  

Diversificação	  de	  carteira	  



Tendências	  >	  Salas	  

1)	  

Expansão	  +	  3D	  

2)	  

Digitalização	  +	  Mul=programação	  

3)	  

Novos	  conteúdos	  e	  serviços	  



Tendências	  >	  HE	  

1)	  

Queda	  >	  Recuperação	  

2)	  

Redução	  do	  intervalo	  +	  HE	  =	  1	  janela	  apenas	  

3)	  

Fim	  dos	  meios	  _sicos	  



Inves=mento	  

No	  Brasil...	  Estatal!	  
(Mecanismos	  diretos	  e	  indiretos,	  reembolsáveis	  e	  não-‐

reembolsáveis,	  automá=cos	  e	  discricionários)	  

Nos	  EUA...	  Privado!	  
(Pré-‐venda,	  inves=dores	  de	  equity,	  estúdios	  etc.)	  

Na	  Europa...	  Estatal	  +	  Privado!	  



Receita	  

No	  Brasil...	  Privada!	  
(Apenas	  FSA,	  RioFilme	  e	  BNDES	  são	  reembolsáveis)	  

Nos	  EUA...	  Privada!	  

Na	  Europa...	  Estatal	  +	  Privada!	  



Receita	  /	  Cinema	  

Impostos	  >	  10%	  

Exibição	  >	  50%	  

Distribuição	  >	  25%	  a	  30%	  +	  P&A	  

Produção	  >	  RLP	  /	  Equity	  (restante)	  



Valor	  cobrado	  ao	  consumidor	  tende	  a	  0	  com	  o	  
passar	  do	  tempo...	  

Cinema	   HE	   TV	  paga	   TV	  aberta	  



Mas	  as	  receitas,	  não!	  

Cinema	   HE	   TV	  paga	   TV	  aberta	  



Cinema	  /	  O	  papel	  do	  produtor	  
•  O	  produtor	  possui	  duas	  funções	  principais	  na	  cadeia:	  
	   	  1.	  Investe	  no	  desenvolvimento	  do	  projeto	  e	  licencia	  os	  direitos	  autorais	  
	   	  2.	  Contrata	  equipe	  e	  fornecedores;	  faz	  e	  entrega	  o	  filme	  pronto	  

•  O	  produtor	  é	  o	  responsável	  pelo	  funding	  do	  filme,	  que	  deve	  ser	  integralmente	  custeado	  
antes	  da	  sua	  exploração	  comercial	  

•  O	  produtor,	  uma	  vez	  licenciados	  os	  direitos	  autorais	  do	  filme,	  possui	  inicialmente	  a	  
totalidade	  dos	  direitos	  patrimoniais	  (ou	  equity)	  do	  filme	  e	  dos	  mandatos	  de	  venda	  deste	  

•  Ele	  vai	  ceder	  parte	  desses	  a=vos	  pouco-‐a-‐pouco	  até	  conseguir	  a	  integralidade	  do	  funding	  
do	  filme	  

•  Uma	  vez	  concluído,	  o	  filme	  pronto	  é	  entregue	  ao	  distribuidor	  

•  Os	  inves=dores	  e/ou	  co-‐produtores	  do	  filme	  tem	  par=cipação	  no	  equity	  e	  na	  RLP	  



Cinema	  /	  O	  papel	  do	  distribuidor	  

•  O	  distribuidor	  é	  o	  responsável	  pela	  comercialização	  do	  filme	  

•  Ele	  adquire	  um	  mandato	  de	  venda	  (ou	  “direitos	  de	  distribuição”,	  ou	  “direitos	  de	  
comercialização”)	  do	  filme,	  cedido	  pelo	  produtor	  

•  Ele	  investe	  no	  P&A	  (e	  pode	  ter	  recuperação	  prioritária)	  

•  Um	  mandato	  de	  venda	  consiste	  no	  direito,	  em	  geral	  exclusivo,	  de	  comercializar	  o	  filme:	  
• em	  determinados	  territórios	  
• em	  determinadas	  mídias	  
• com	  comissões	  de	  distribuição	  e	  royal=es	  pré-‐fixados	  
• com	  um	  prazo	  limitado	  

•  Na	  prá=ca,	  um	  filme	  pode	  ter	  vários	  distribuidores,	  cada	  um	  possuindo	  mandatos	  de	  
venda	  para	  territórios	  específicos	  e	  janelas	  específicas	  

•  O	  distribuidor	  pode	  ser	  co-‐produtor	  do	  filme,	  fazendo	  juz	  a	  uma	  par=cipação	  no	  equity	  



Um	  filme	  é	  uma	  sociedade	  na	  qual...	  

• 	  Não	  se	  repartem	  os	  lucros,	  e	  sim	  as	  receitas	  

• 	  Existem	  diferentes	  classes	  de	  ações	  

• 	  O	  produtor	  é	  o	  CEO	  

• 	  O	  distribuidor	  é	  quem	  paga	  (ou	  não)	  os	  acionistas	  

• 	  Há	  mecanismos	  de	  controle:	  SPE	  /	  comple=on	  bond	  /	  collect	  account	  



Cinema	  /	  Distribuição	  /	  O	  que	  considerar	  

•  Track	  record	  (produtor,	  diretor,	  elenco)	  
•  Potencial	  de	  apelo	  do	  gênero	  e	  do	  tema	  
•  Benchmarks	  
•  Qualidade	  e	  adequação	  do	  roteiro	  
•  Elementos	  de	  venda	  existentes	  
•  Risco	  de	  comple=on	  e	  aspectos	  legais	  
•  Adequação	  à	  carteira	  e	  ao	  posicionamento	  da	  empresa	  
•  Potencial	  de	  risco/retorno	  
•  Tendências	  de	  mercado	  e	  público-‐alvo	  primário	  
•  Compe=ção	  potencial	  

•  Projeção	  de	  cenários	  (low,	  base,	  high)	  >	  TIR	  desejada	  x	  parâmetros	  
negociais	  



O	  distribuidor	  tem	  um	  papel	  vital...	  

• 	  Tem	  que	  conhecer	  os	  elos	  anteriores	  e	  os	  posteriores	  

• 	  É	  quem	  corre	  mais	  riscos	  

• 	  É	  quem	  mais	  aporta	  recursos	  próprios	  

• 	  Investe	  na	  produção	  	  

• 	  Dimensiona	  o	  lançamento	  (n°	  de	  cópias	  +	  orçamento	  de	  P&A)	  

• 	  Opera	  o	  lançamento	  

• 	  Adianta	  os	  custos	  de	  lançamento	  (P&A)	  e	  os	  recupera	  na	  frente	  dos	  outros	  
inves=dores	  

• 	  É	  o	  responsável	  pelo	  faturamento	  junto	  a	  cinemas	  etc.	  

• 	  É	  o	  responsável	  pelos	  relatórios	  de	  exploração	  e	  pelos	  pagamentos	  
correspondentes	  

• 	  É	  o	  primeiro	  a	  se	  remunerar	  após	  os	  exibidores	  



O	  caminho	  do	  dinheiro...	  

• 	  Premissas:	  P&A	  =	  R$	  2.000.000	  /	  Comissão	  de	  distribuição	  =	  25%	  /	  PMI	  =	  R$	  10,00	  



Case	  1	  /	  De	  Pernas	  Pro	  Ar	  2	  

•  Inves=mento:	  
•  R$	  1,5	  milhão	  em	  produção	  
•  R$	  1	  milhão	  em	  P&A	  
•  Total:	  R$	  2,5	  milhões	  



Case	  1	  /	  De	  Pernas	  Pro	  Ar	  2	  

•  Par=cipação:	  
•  Comissão	  cinema:	  5%	  
•  Comissão	  TV:	  5%	  
•  Equity:	  15%	  







Para	  acompanhar	  a	  performance...	  









Case	  2	  /	  Agamenon	  



Agamenon	  /	  Semanas	  1	  e	  2	  



Agamenon	  /	  Semanas	  3	  e	  4	  



Agamenon	  /	  Total	  por	  dia	  



Agamenon	  /	  Total	  por	  região	  



Case	  3	  /	  As	  Melhores	  Coisas	  







Case	  4	  /	  Capitães	  da	  Areia	  







Mercado	  brasileiro	  /	  2012	  

















Tendências	  /	  Brasil	  

Redução	  do	  número	  de	  filmes	  lançados	  
Aumento	  do	  número	  de	  filmes	  nacionais	  lançados	  
Aumento	  do	  número	  de	  filmes	  em	  3D	  lançados	  

Aumento	  do	  número	  de	  salas	  3D	  
Redução	  do	  número	  de	  filmes	  nacionais	  lançados	  por	  

majors	  
Aumento	  do	  número	  de	  filmes	  nacionais	  lançados	  por	  

distribuidoras	  nacionais	  
Aumento	  da	  renda	  e	  do	  público	  

Importância	  crescente	  do	  mercado	  brasileiro	  



É	  um	  setor	  estratégico	  com	  alto	  
impacto	  em...	  

Geração	  de	  renda	  
Geração	  de	  emprego	  
Balança	  comercial	  

Inovação	  
Outros	  setores	  da	  economia	  

Vida	  social	  
Formação	  do	  capital	  humano	  

Iden=dade	  e	  diversidade	  culturais	  
Construção	  de	  imagem	  
Inserção	  internacional	  



O	  Brasil	  tem...	  

Um	  mercado	  interno	  imenso	  que	  adora	  o	  conteúdo	  local	  
Um	  sistema	  público	  de	  fomento	  poderoso	  

Algumas	  polí=cas	  de	  mercado	  
Uma	  infraestrutura	  de	  qualidade	  

Um	  mercado	  crescente	  de	  TV	  paga,	  Internet	  e	  Mobile	  
Uma	  TV	  aberta	  consolidada	  

Talento,	  cria=vidade	  e	  profissionais	  capacitados	  
Produtores	  independentes	  dinâmicos	  

Acordos	  de	  coprodução	  com	  muitos	  países	  
Um	  desejo	  de	  ser	  mais	  global	  



Cinema	  brasileiro	  >	  Desafios	  

Econômicos	  

•  Crescer	  
•  Ser	  mais	  compe==vo	  (+	  receita,	  +	  prêmios,	  +	  vendas	  internacionais)	  
•  Atrair	  mais	  inves=mento	  privado	  (interno/externo)	  
•  Vencer	  no	  mercado	  interno	  
•  Globalizar-‐se	  

Sociais	  

•  Gerar	  mais	  renda	  
•  Gerar	  mais	  emprego	  
•  Ampliar	  base	  de	  consumo	  
•  Impactar	  mais	  outros	  setores	  
•  Impactar	  mais	  o	  PIB	  



Cinema	  brasileiro	  >	  Caracterís=cas	  

Setor	  de	  ciclos	  não-‐estruturantes	  

•  Atlân=da	  
•  Vera	  Cruz	  
•  Embrafilme	  
•  Lei	  do	  Audiovisual	  

Setor	  ainda	  dependente	  

•  2/3	  do	  inves=mento	  é	  estatal	  
•  2/3	  do	  inves=mento	  estatal	  é	  a	  fundo	  perdido	  
•  2/3	  do	  inves=mento	  estatal	  é	  em	  produção	  
•  2/3	  dos	  recursos	  de	  produção	  vão	  para	  filmes	  sem-‐sem	  
•  Crescimento	  não	  acompanha	  o	  do	  país	  
•  Mercado	  aquém	  do	  possível	  



Para	  transformar	  o	  cinema	  brasileiro	  em	  
indústria	  sustentável	  e	  compe==va...	  

-‐	  Recursos	  em	  mecanismos	  geradores	  de	  dependência	  (fundo	  perdido/sem	  foco	  
em	  resultados)	  

+	  Recursos	  em	  mecanismos	  indutores	  de	  desenvolvimento	  (reembolsáveis/com	  
foco	  em	  resultados)	  

-‐	  Recursos	  em	  mecanismos	  discricionários	  

+	  Recursos	  em	  mecanismos	  automá=cos	  

+	  Apoio	  às	  distribuidoras	  nacionais	  

+	  Isenções,	  reduções	  de	  alíquotas	  e	  racionalidade	  tributária	  

+	  Incen=vo	  ao	  inves=mento	  privado	  

+	  Modelos	  de	  negócio	  racionais	  e	  contemporâneos	  

+	  Formação	  e	  capacitação	  

-‐	  Pirataria	  





SUCESSO	  NO	  BRASIL	  JUNTO	  AO	  PÚBLICO-‐ALVO	  

•	  2ª	  temporada	  Discovery	  Kids	  –	  10/2011	  

•	  Exibição	  em	  TV	  aberta	  no	  SBT	  (8	  pontos)	  

•	  Teatro	  -‐	  Setembro	  2010	  

•	  50	  mil	  DVDS	  vendidos	  

•	  Exibido	  em	  mais	  de	  60	  países	  





MARCA	  PEIXONAUTA	  É	  SUCESSO	  NO	  VAREJO	  

Brinquedos	  
Long	  Jump	  
Candide	  

Dican	  
Lider	  
Toyster	  

Material	  Escolar	  
Jandaia	  
Ser=c	  

Mochila	  
Pacific	  

Vestuário	  
Lupo	  

Editorial	  

Editora	  Abril	  
Melhoramentos	  

Festa	  
Regina	  Festas	  

Alimentos	  
Pão	  de	  Açúcar	  



Distribuições	  >	  Desafios	  

•  Maximize	  as	  receitas	  e	  reduza	  os	  riscos	  
•  Entenda	  e	  aproveite	  as	  mudanças	  em	  curso	  
•  Seja	  um	  formatador	  de	  deals	  e	  de	  produtos	  
•  Dimensione	  bem	  os	  lançamentos	  e	  acerte	  as	  datas	  
•  Aprenda	  a	  gerir	  a	  curva	  de	  receitas	  e	  o	  fluxo	  de	  caixa	  
•  Enfrente	  a	  desvalorização	  do	  conteúdo	  (“free”)	  
•  Valorize	  o	  balanço	  da	  empresa,	  não	  apenas	  o	  box	  office	  
•  Entenda	  que	  o	  catálogo	  é	  o	  seu	  maior	  patrimônio	  	  
•  Receba	  sempre	  do	  exibidor	  ou	  do	  codistribuidor	  
•  Acompanhe	  o	  mercado	  e	  o	  contexto,	  tenha	  o	  mundo	  
como	  referência	  (e	  não	  apenas	  a	  província)	  



Sugestões	  de	  leitura	  

Distribuição	  “as	  we	  know	  it”...	  

“The	  Business	  of	  Media	  Distribu4on	  –	  Mone4zing	  Film,	  TV	  and	  
Video	  Content	  in	  an	  Online	  World”	  

Jeffrey	  C.	  Ulin	  /	  Focal	  Press	  

E	  o	  que	  está	  rolando	  lá	  fora...	  

“Futuretainment	  –	  Yesterday	  the	  World	  Changed	  /	  Now	  It’s	  
Your	  Turn”	  

Mike	  Walsh	  /	  Phaidon	  





Sérgio	  Sá	  Leitão	  /	  2012	  

shslf@mac.com	  


