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1 - Introdução 

A revolução tecnológica ocorrida nos últimos anos reduziu o custo dos 

equipamentos eletrônicos, proporcionando o acesso à tecnologia do som e da 

imagem a uma grande parcela da população brasileira, ávida em produzir filmes de 

todos os gêneros e formatos, filmes amadores, experimentais, curtas-metragens, 

longas-metragens, filmes de arte, filmes caseiros e também filmes de ficção 

científica, além de todos os outros gêneros possíveis, criando uma oferta de obras 

cinematográficas como nunca antes havia ocorrido no Brasil. 

Esta nova realidade vem mudando o comportamento da sociedade, e a 

maneira como ela se relaciona com seus registros audiovisuais. As novas 

possibilidades despertam o interesse da sociedade em dominar não somente a 

tecnologia da captação de imagens, bem como também o interesse na edição dos 

filmes, na sua finalização, mixagem e gravação em mídias digitais para arquivo e 

exibição. Criou-se assim um novo segmento de mercado que incrementou as vendas 

de equipamentos neste mercado e seus acessórios, e gerou uma nova geração de 

produtores independentes capazes de realizar filmes de longa ou curta duração, e 

finalizá-los em estúdios amadores, dentro de suas próprias casas. Os denominados 

home studios.  

Este crescente interesse pelas novas tecnologias e o aumento das produções 

audiovisuais no Brasil, se tornou evidente com o aumento das instituições de ensino 

para este público em busca de especialização e com o aumento do número de 

festivais e mostras de filmes que estão acontecendo no país. O governo por sua vez, 

mediante o Programa Brasil Som e Imagem, passou a focar a ampliação do público 

para o cinema brasileiro, direcionando seus investimentos para setores-chave como: 

distribuição, formação de público, aumento do número de salas de exibição e criação 

de circuitos comerciais paralelos. O grande objetivo dessa estratégia é aumentar a 

participação do cinema nacional no mercado interno. A abertura de novas frentes 

resultou no fomento a projetos de curtas-metragens, roteiros e documentários 

orientados para públicos estratégicos [como o infanto-juvenil] e para regiões do País 

sem tradição de expressão audiovisual. 
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Toda esta movimentação demonstra que o setor de audiovisual no Brasil, está 

em franca expansão, e revela um mercado com potencial para novos negócios e 

conseqüentemente o aumento do número de filmes de todos os gêneros. 

 

1.1 - Importância do trabalho 

O crescimento do número de festivais e mostras de cinema, que ocorreu no 

Brasil nos últimos 10 anos, significa um amadurecimento do mercado 

cinematográfico e uma oportunidade para o desenvolvimento de produtos de suporte 

para este mercado em expansão.  Observa-se crescente aumento do número de 

instituições de ensino que passaram a oferecer cursos de graduação e pós-

graduação, cursos livres e especializações na área de cinema e seus assuntos 

correlatos. Estes novos profissionais chegam ao mercado com idéias e sem verba 

para produção, pois o governo apesar de criar a Agência Nacional do Cinema 

(ANCINE) ainda não possui recursos para financiar toda a demanda por novas 

produções que estão ocorrendo com o impulso da retomada do cinema nacional. O 

governo vem se preocupando em financiar os filmes e obter o retorno de modo que o 

filme ao menos se autofinancie e não apresente prejuízo aos investidores. 

Deste modo, promover o acesso a equipamentos técnicos de baixo custo para 

produções independentes, torna-se uma alternativa e um meio de promover o setor 

de audiovisual e movimentar a industria do entretenimento seja ao nível amador, 

semiprofissional ou profissional. 

 

1.2 - Objetivos 

 

1.2.1 – Objetivo geral 

Desenvolver um sistema estabilizador de câmera de vídeo para fi lmagens em 

movimento, que seja eficiente e com baixo custo de produção. O sistema deve 

atender ao maior número possível das necessidades de uma produção 

cinematográfica, seja nas situações estáticas de posicionamento ou em tomadas 

com movimentos. O sistema deve ser de fácil manuseio, portátil, leve e garantir a 

segurança dos operadores e da câmera. 
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1.2.2 – Objetivos específicos 

1º - Reunir informações sobre o atual momento da indústria cinematográfica 

brasileira em seu aspecto de base, ou seja, analisar o mercado amador e 

semiprofissional de produções, avaliando o seu comportamento, tendências e 

necessidades. 

2º - Reunir informações sobre o público amador com potencial interesse em 

acessórios para a realização de fi lmes domésticos com qualidade superior à 

proporcionada pelo uso de uma câmera filmadora sem apoio. 

3º - Apresentar um projeto que seja desenvolvido com tecnologia 100% nacional. 

4º - Submeter o escopo do projeto do sistema estabilizador à ANCINE, de forma a 

promover o debate sobre novas frentes de investimento para o desenvolvimento do 

setor audiovisual no Brasil. 

 

1.3 - Limitações do trabalho 

1 - O cinema nacional possui mais de cem anos de existência e a sua base de 

dados ainda está desorganizada. Existem diversas organizações que tentam 

construir um acervo histórico nacional e algumas já foram incorporadas ao Ministério 

da Cultura, porém o trabalho ainda está em andamento. 

2 - As produções amadoras e semiprofissionais que representam o cinema 

alternativo brasileiro, não possuem uma base de dados central. As produções são 

inscritas em festivais de diversas categorias e os registros não são organizados e 

classificados. Deste modo um mesmo filme pode participar de mais de um festival e 

torna impossível saber a quantidade exata de filmes produzidos ou em produção.  

3 - As informações disponibilizadas pelos organizadores de festivais 

normalmente informam o número de filmes selecionados e não contabilizam os 

desclassificados. Os filmes classificados em uma mostra ou festivais são escolhidos 

baseados em conceitos definidos pelas comissões organizadoras que limitam 

também a quantidade de filmes que serão acolhidos, em virtude das limitações das 

salas de apresentações e período da mostra, o que torna impossível quantificar o 

número de filmes amadores ou semiprofissionais que estão sendo produzidos no 

país. 
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2 – Estudo de mercado 

 

2.1 - A estrutura da indústria do cinema brasileiro  

 

2.1.1 – A estrutura do governo 

O filme Dois Filhos de Francisco foi a maior bilheteria do cinema nacional em 

2005, com quase 5 milhões de expectadores e foi indicado pelo Ministério da Cultura 

para ser o pré-candidato brasileiro ao Oscar em 2006. 

Apesar do enorme sucesso desta produção nacional, o Ministério da Cultura 

demonstra uma profunda preocupação quanto à assertividade das ações tomadas 

pelo governo, que visam manter a qualidade necessária e fazer do ciclo de 

crescimento do cinema brasileiro um processo contínuo e sustentado de 

desenvolvimento, conforme discurso do Ministro Gilberto Gil (Anexo A). 

 

2.1.2 – Leis de Incentivo 

Existem leis federais, estaduais e municipais de incentivo à cultura. 

(Anexo B). 

 

Lei Rouanet (Lei Federal) 

Concebida em 1991, para incentivar investimentos culturais, a Lei de 

Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91), ou Lei Rouanet, como também é conhecida, 

poder ser usada por empresas e pessoas físicas que desejam financiar projetos 

culturais.  

Lei do Audiovisual (Lei Federal) 

A edição da Lei n° 8.685, em 20 de julho de 1993, f oi criada para incentivar a 

atividade audiovisual, através de um mecanismo específico de incentivo fiscal. 

Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo ( Lei Estadual) 

O Governador Geraldo Alckmin assinou em 20/02/2005, a Lei Estadual de 

Incentivo à Cultura, que instituiu o Programa de Ação Cultural  (PAC). As empresas 

que apoiarem a produção cultural poderão deduzir os valores investidos até o 

máximo de 3% do seu ICMS devido. 
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Lei Mendonça (Lei Municipal) 

Promovida pelo então vereador Marcos Mendonça, a Lei Municipal 10.923, de 

30/12/1990, dispõe sobre a realização de projetos culturais, no âmbito do município 

de São Paulo, prevendo a associação de recursos privados com os do Município de 

São Paulo, por meio de incentivos fiscais, com a finalidade de patrocinar iniciativas 

culturais de todos os gêneros. 

Lei de Incentivo à Cultura (LINC - Lei Estadual) 

A Lei nº 8.819/94, de 10 de junho de 1994, criou o Programa de Incentivo à 

Cultura e instituiu o Conselho de Desenvolvimento Cultural, dentre outras 

providências. O referido programa tem como objetivos incentivar a formação artística 

e cultural, a produção cultural e artística e dar apoio a outras atividades culturais 

consideradas relevantes. 

 

2.1.3 – A meta do governo para o desenvolvimento do  setor audiovisual 

Contando com recursos da ordem de R$ 23.903.000,00 (23 milhões e 903 mil 

reais), o Programa de Editais 2005-2006 vai estimular a realização de 182 projetos, 

distribuídos em 11 editais. A medida, que favorecerá a interação entre cinema, 

televisão e Internet, busca a valorização de seu conteúdo e será desenvolvida em 

parceria com outras instituições. Compõem essas ações a realização de dez longas-

metragens de baixo orçamento, sendo cinco em 2005 e outros cinco neste ano. 

Também haverá um edital para a produção de 20 curtas-metragens de ficção e dez 

de animação. O segmento infantil será contemplado com o Curta Criança, edital de 

20 telefilmes, em parceria com a TVE Brasil, e com exibição garantida. Será 

realizado um concurso para o desenvolvimento de dez roteiros de longas metragens 

e outro para dez projetos de jogos eletrônicos culturais e educativos. E, ainda, serão 

apoiadas oito teses acadêmicas. 

A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura lançou no dia 24 de 

outubro de 2005, no Rio de Janeiro, o Programa de Editais de Fomento à Produção 

2005-2006, que contemplará os vários setores do audiovisual. 

Os editais que compõem o Programa resultaram de uma ampla consulta que 

envolveu as entidades representativas da atividade, a partir de reuniões do 
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Conselho Consultivo da Secretaria do Audiovisual, quando foram consideradas as 

demandas e peculiaridades de cada setor. 

A grande novidade é a parceria com a Petrobrás que viabilizou o Documenta 

Brasil, uma ação de fomento à produção de documentários de longas metragens 

que abre perspectivas de articulação com as televisões privadas. Para este edital 

serão apoiados quatro projetos. 

O pacote de editais inclui novas edições do Programa DocTV e do projeto 

Revelando os Brasis, que se consolidam como duas das principais ações 

estratégicas da Secretaria do Audiovisual. Em sua terceira edição o DocTV, uma 

parceria com a Fundação Padre Anchieta e Associação Brasileira das Emissoras 

Públicas, Educativas e Culturais (Abepec), viabilizará a produção de 35 

documentários e vai ampliar a experiência brasileira para uma ação internacional, o 

DocTV Iberoamérica, viabilizando a produção de mais 15 documentários. 

O Revelando os Brasis, lançado em parceria com o Instituto Marlin Azul, amplia este 

ano seu leque de parceiros, contando agora, também, com a Petrobrás e a 

Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura. Serão apoiados 40 vídeos 

para comunidades com até 20 mil habitantes, beneficiando cineastas estreantes de 

pequenos municípios – nunca antes contemplados com esse tipo de iniciativa. 

O Programa de Editais 2005-2006 consolida as políticas de democratização e 

nacionalização do audiovisual do Ministério da Cultura (MinC), que nos últimos dois 

anos possibilitou a inclusão das diversas regiões do país nos processos de produção 

e criação de conteúdos brasileiros, revelando novos realizadores, além de fomentar 

novos nichos de mercado, como no caso da produção de games e animação. 

Comemorando os 113 títulos já realizados na sua gestão, 13 a mais do que o 

compromisso firmado em 2003 no Festival de Gramado de trabalhar para ver uma 

produção em torno de cem filmes, o ministro Gilberto Gil declarou que esse é um 

dos maiores investimentos que o governo federal já fez no setor. Para o secretário 

do Audiovisual SENNA1 (2006) “o problema da produção está resolvido, a meta 

agora é fazer as produções chegarem às telas”. 

__________ 
1SENNA, O. Ministério da Cultura , Brasília, 2006 
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2.2 – O mercado de filmes independentes e de baixo orçamento 

Ao longo da cadeia produtiva do audiovisual, os produtores recebem 

incentivos em diversas instâncias governamentais e também da iniciativa privada. 

Nas tabelas 1, 2 e 3 são apresentados os principais investimentos previstos para 

2005/2006. 

 

 

Tabela – 1 – Editais do Audiovisual do Ministério da Cultura 2005/2006. 

Categoria  
 

Quantidade 
de projetos 

Recurso por 
projeto 

Total do 
investimento 

Longas de Baixo 
Orçamento 

10 R$ 1 milhão 
cada 

R$ 10 milhões 

Curtas-Metragens 20 R$ 80 mil cada R$ 1,6 milhões 
Curtas-Metragens com 
temática Infanto-Juvenil 

20 R$ 60 mil cada R$ 1,2 milhões 

Curtas-Metragens de 
Animação 

10 R$ 60 mil cada R$ 600 mil 

Teses Acadêmicas 8 R$ 37 mil cada R$ 296 mil 
Projeto Documenta Brasil 4 R$ 625 mil 

cada 
R$ 2,5 milhões 

Total 72  R$16,2 milhões 
www.kinoforum.org – Guia Brasileiro de Festivais – 2006 

 

 

Tabela 2 – Outros editais públicos 2005/2006 

Categoria  
 

Quantidade 
de projetos 

Recurso por 
projeto 

Total do 
investimento 

DOCTV  
Documentários 

35 R$ 100 mil 
cada 

R$ 3,75 milhões 

DOCTV Ibero-América 
Documentário  

1 R$ 1,2 milhões R$ 1,2 milhões 

Revelando os Brasis 
Documentários 

40 R$ 40mil R$ 1,6 milhão 

Total 76  R$ 6,55 milhões 
www.kinoforum.org – Guia Brasileiro de Festivais – 2006 
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Tabela 3 – Programa Petrobrás Cultural 2005/2006. 

Categoria  
 

Quantidade 
de projetos 

Recurso por 
projeto 

Total do 
investimento 

Longa-metragem 32 R$ 600 mil R$ 19,6 milhões 
Curta-metragem 21 R$ 60 mil R$ 1,26 milhões 
Curta-metragem em mídia 
digital 

20 R$ 30 mil R$ 600 mil 

Total 73  R$ 21,46 milhões 
www.kinoforum.org – Guia Brasileiro de Festivais – 2006 

 

Tem se a previsão da realização de pelo menos 221 obras audiovisuais, ao 

custo de R$ 44,21 milhões de reais, financiadas pelo ministério da cultura, através 

dos programas da ANCINE, ao setor de filmes de baixo orçamento. Para se 

conseguir o financiamento do projeto é necessário atender pré-requisitos que 

diferem de acordo com cada programa. O critério de seleção é rigoroso e geralmente 

favorece profissionais experientes e empresas produtoras de audiovisual, já 

estabelecidas e atuantes no mercado brasileiro, com o objetivo de assegurar a 

finalização dos projetos e continuidade dos programas de incentivo. No Brasil 

existem mais de 500 produtoras de audiovisual, que abrangem desde as mais 

modernas tecnologias, até as mais caseiras. No Brasil, são considerados filmes de 

baixo orçamento todos aqueles cujo valor de produção não ultrapasse R$ 1 milhão 

de reais (MINISTÉRIO2 ..., 2006). 

Investimentos, concursos e festivais são os pilares da indústria do cinema 

nacional, porque são a oportunidade aos produtores que não conseguem 

financiamento, de poder mostrar o seu fi lme e também receber um prêmio por sua 

obra, o que pode cobrir o custo e ainda financiar novos projetos. 

No último Festival Internacional de curtas-metragens de São Paulo realizado 

em setembro de 2005, foram inscritas quase duas mil produções, um recorde para 

um dos festivais mais importantes do Brasil, sendo que das 350 produções 

selecionadas, 280 eram nacionais. Este fato se deve ao acesso a novas tecnologias 

digitais, que tornou possível a democratização da atividade audiovisual. 

_____________ 
2MINISTÉRIO... Ministério da Cultura , Brasília, 2006 
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Também “cresce a procura por cursos de audiovisual e a oferta das 

instituições de ensino que hoje somam mais de 30 em todo o Brasil” (GUIA3 ..., 2005)  

 

.2.2.1 – A evolução do mercado de filmes de baixo or çamento 

Tão importante quanto as leis de incentivo a cultura é a realização dos 

festivais de exibição das produções brasileira. Para o ano de 2006 existe a previsão 

da realização de pelo menos 96 festivais e mostras por todo o Brasil e mais 105 

realizações em outros 36 paises. Trata-se de festivais que têm se diversificado ao 

longo dos tempos, agregando todos os formatos, das películas ao digital, dos 

longas-metragens aos curtas de um minuto e com suas mais variadas temáticas. 

Cada vez mais o cinema brasileiro é premiado internamente e também 

internacionalmente, através de filmes de curta e longa duração produzidos com 

baixo orçamento, com incentivos do governo ou mesmo financiados pelos próprios 

produtores. Este fato se deve ao amadurecimento e à organização do setor de 

exibição dos filmes de curta metragem que contam com a realização das mostras 

coletivas e dos festivais espalhados por todo o Brasil, mesmo em cidades que não 

possuem uma única sala de cinema. Isso significa que esses eventos contribuem, de 

forma decisiva, para a democratização da cultura e do acesso ao cinema brasileiro. 

Os festivais e mostras de filmes de curta metragem ganham força a cada ano, 

aumentando o número de filmes inscritos, exibições, público, entusiastas, 

investidores e atingindo a cada ano mais cidades e inspirando novos talentos e 

conseqüentemente novas produções. Em 2000 havia 44 festivais no Brasil e hoje 

com apenas 6 anos de avanço, contamos com mais de 96 festivais e mostras em 

todo o território nacional, representando um crescimento de mais de 100%. Isto 

proporciona uma maior visibilidade das produções e conseqüentemente maiores 

chances destas produções serem selecionadas para festivais de maior importância 

no mercado interno e também no mercado internacional, promovendo a cultura 

nacional e o talento brasi leiro (GUIA3 ..., 2005). 

 

 

___________________________ 
3GUIA ... Guia Brasileiro de Festivais , 2005 - www.kinoforum.org 
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2.2.2 – As dificuldades de produzir um filme de bai xo orçamento 

A principal dificuldade de produzir filmes no Brasil é o alto custo de uma 

produção e a falta de incentivos, que, apesar de terem crescido, não atendem a 

demanda. Por outro lado existe o problema da distribuição e exibição. No Brasil 

somos 185 milhões de habitantes e vende-se aqui 80 milhões de ingressos ao ano 

para um público de 6% da população brasileira, ou seja, 11 milhões de 

consumidores que vão ao cinema em aproximadamente 2.000 salas de exibição. 

Somos o décimo pais do mundo em número de salas de cinema e o penúltimo no 

mundo em número de habitantes por sala de cinema. 

Em todo o mundo, de um modo geral, apenas cerca de 25% da receita total 

de um filme vem de sua renda nas salas de exibição. Os outros 75% são realizados 

em outros mercados, nas inúmeras formas alternativas de difusão que conhecemos 

hoje, sobretudo as televisões abertas e a cabo, mas também o homevideo, o 

laserdisc, o DVD, a crescente importância da Internet e o futuro digital. Sendo assim, 

quanto maior o sucesso do filme na época de seu lançamento, melhor desempenho 

terá nas vendas de DVDs e na exibição em canais de TV a cabo e na TV aberta.  

No caso dos filmes independentes a situação é bem diferente já que os 

produtores não contam com salas de exibição para obterem retorno financeiro. Os 

produtores objetivam o reconhecimento para seguirem em frente na carreira de 

cineastas, exibindo seus filmes e se aperfeiçoando como produtores, financiando 

suas produções com empréstimos e se utilizam todos os recursos para otimizarem a 

verba, como locações caseiras, atores amadores, os próprios amigos, equipamentos 

improvisados e tudo o mais que a imaginação permita. Tudo isto gera uma 

identidade própria na linha do filmes de curta metragem, que passa a ser 

reconhecido como o cinema de base, o laboratório dos novos cineastas brasileiros e 

onde existe a máxima liberdade de expressão, pois não existe a preocupação com o 

retorno financeiro e exigências dos patrocinadores. 
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2.3 – O mercado de filmes caseiros e amadores 

A crescente demanda por produtos voltados para o audiovisual se revela por 

diversas vertentes, como no caso do aumento do consumo de placas para edição de 

vídeo em computadores. A Pinnacle Systems é uma indústria líder no mercado de 

soluções e ferramentas para edição de vídeos amadores e na visão da companhia o 

Brasil é o país latino-americano de maior representatividade, com aproximadamente 

70 milhões de usuários de computadores e onde o número cresce a cada ano, ou 

seja, consumidores potenciais para sua linha doméstica de ferramentas para edição 

de vídeos. Decidida a traçar um perfil do mercado nacional, a Pinnacle  realizou uma 

pesquisa com 2.829 pessoas no Brasil. Detectou-se, dentre outras coisas, que o 

interesse por manipulação de vídeo tem crescido, demonstrando que as 

expectativas para este mercado nos próximos anos são promissoras. Além dos 80% 

que já editam filmes, 16,6% dos entrevistados pretendem começar em breve e 

59,6% pretendem comprar novas placas. A grande maioria, utilizando as 

ferramentas para fins pessoais e familiares. 

“Quanto mais os brasileiros entram para o mundo digital e se familiarizam com a 

cultura do vídeo, maior é seu interesse pela edição, seja caseira, amadora ou em 

pequenas e grandes produções” PAEZ4 (2006). 

 

O CEO da JVC Brasil, OKAMURA5  (2006) declarou: 

O segmento de filmadoras vem se mantendo estável no mercado nacional nos 

últimos 5 anos, com vendas entre 43 mil e 45 mil unidades por ano, mas vêm 

sentindo os efeitos da concorrência com câmeras fotográficas digitais e aparelhos de 

celular que contêm a função de gravação de imagens. 

Com preços mais acessíveis, estes produtos estão roubando uma boa fatia do 

mercado de filmadoras.  

 
 
 
 
 
 
____________________________ 
4 PAEZ, J. Diretor de Vendas da Pinnacle para a América Latina – Pinnacle , 2006 
5 OKAMURA, O. CEO da JVC Brasil – 2006 
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O que tem contribuído para a estagnação do segmento de filmadoras é, o 

aumento do número de produtos contrabandeados comercializados no mercado 

brasileiro. Estima-se que a cada 16 aparelhos vendidos, 6 sejam oriundos de 

contrabando. Isto significa que a quantidade de filmadoras compradas por ano no 

Brasil chega a 72 mil unidades. É importante salientar que das 43 mil filmadoras 

vendidas em 2005, 64% possuíam a tecnologia analógica. A nova geração de 

filmadoras, além de filmar: fotografam, ajustam a luz, reduzem os ruídos, fazem o 

foco e estabilizam o balanço da câmera. Sendo assim, as novas filmadoras não 

necessitam de um sistema estabilizador acoplado para a realização das filmagens. O 

objetivo dos fabricantes é fazer com que até quem não tem experiência com 

filmagem, possa fazer vídeos de qualidade.  

  O mercado de câmeras digitais, no entanto, está em crescimento acelerado 

no Brasil. Um levantamento feito pela empresa de pesquisas GFK previu que 1 

milhão de câmeras digitais serão vendidas neste ano nas lojas brasileiras. Como se 

estima que outras tantas serão adquiridas no mercado informal, isso permite calcular 

o tamanho do mercado em 2 milhões de aparelhos por ano. Na Inglaterra, como 

comparação, são 6,4 milhões anuais, para uma população dois terços menor, o que 

dá uma idéia do potencial do mercado brasileiro, mesmo levando em conta a 

diferença de poder aquisitivo.  

O diretor da GFK, José Guedes, explica que os preços das máquinas digitais 

vêm caindo cerca de 2,2% ao mês, o que tem permitido que os consumidores 

tenham acesso a aparelhos de melhor resolução, a preços acessíveis. Estes 

aparelhos não incorporam as tecnologias das filmadoras, como no caso do 

estabilizador. O fato é que está ocorrendo uma fusão entre os dois produtos em 

virtude da tecnologia digital. Filmadoras que fotografam e câmeras fotográficas que 

permitem fazer filmes. A GFK também estima que o Brasil deverá consumir até 40 

milhões de unidades de celulares no decorrer deste ano e que os celulares com 

câmera representam 13% da produção nacional. 
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GUEDES6 ... (2006) disse ainda que: "ao que tudo indica a venda de celulares 

que trazem câmeras embutidas não reduz a demanda por câmeras digitais porque o 

mercado potencial de ambos os produtos é imenso no Brasil". 

Isto significa um mercado de 5,2 milhões de celulares com capacidade para a 

realização de filmes. 

Os Assistentes Pessoais Digitais (PDAs), que também permitem captura de 

imagens fotográficas e filmes estão em queda e devem sair do mercado nos 

próximos anos, pois estão sendo substituídos pelos smartphones, um aparelho de 

celular com funções de computador. De acordo com dados do Instituto de Análise de 

Mercado (In-Stat/MDR), as vendas desses produtos devem aumentar 44% daqui a 

cinco anos. O futuro deste produto é promissor e os smartphones devem conquistar 

mais usuários, afirma o instituto. Dos 833 milhões de celulares que serão vendidos 

no mundo em 2009, 117 milhões serão smartphones. 

Com a explosão das vendas de câmeras digitais de fotografia e vídeo, tocadores 

digitais de música, softwares e impressoras, além de outros dispositivos 

audiovisuais, criou-se um segmento completamente novo de usuários que têm seu 

próprio estúdio de edição, impressão, armazenamento e compartilhamento de 

conteúdo em sua própria casa. Trata-se de um mercado em expansão e que tende a 

se profissionalizar nos próximos anos utilizando-se tecnologia com custo acessível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
6 GUEDES, J. Diretor da GFK, 2006 
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2.4 – Principais equipamentos para suporte de câmer as 

 

"Uma câmera na mão e uma idéia na cabeça" 

ROCHA, G. (1960). 

Quando Glauber Rocha pronunciou a frase citada, ele tentava desacorrentar o 

cinema brasileiro dos formalismos e excessos técnicos dos filmes que nos 

chegavam do exterior, principalmente dos Estados Unidos. Ele queria dar ao cinema 

nacional, uma cara nova, uma cara de Brasil. Este esforço o caracterizou com um 

dos pioneiros do chamado cinema novo, que até hoje influencia e inspira os novos 

cineastas brasileiros e mesmo cineastas por todo o mundo. Na época em que 

Glauber Rocha criava o cinema novo no Brasil, a tecnologia cinematográfica permitia 

filmagens com investimentos inferiores àqueles feitos até 10 anos antes. Quando as 

câmeras pesavam entre 20 e 30Kg e os filmes eram feitos com pelo menos dois 

equipamentos grandes, um para filmar e outro para gravar o som. O cinema novo 

teve inicio quando a indústria cinematográfica começou a produzir equipamentos 

leves, permitindo serem carregados na mão, quando a tecnologia se sofisticou a 

ponto de permitir pegar um negativo de 16 e ampliar para 35mm além de permitir a 

revelação dos fi lmes com uma emulsão fotográfica que dispensava a luz artificial, 

entre outros avanços.  

O que se observa atualmente é um movimento semelhante ao que ocorreu na 

década de 60, graças ao avanço da tecnologia digital e aos computadores.  Hoje é 

possível a qualquer aspirante a cineasta, filmar sua obra em formato digital, editar o 

filme em um computador caseiro, criar sons, gravar voz, criar efeitos especiais, mixar 

imagens e sons, finalizar e gravar o fi lme em formato de DVD para ser exibido em 

projetores digitais ou CD players. Esta realidade está promovendo o 

amadurecimento do setor audiovisual no Brasil e o crescimento da indústria 

cinematográfica brasileira. Esta democratização tecnológica promovida pelo avanço 

da tecnologia digital e dos computadores e softwares reduziu as dimensões e o peso 

dos equipamentos para fi lmagens e ainda aumentou a sua potência. Hoje temos 

câmeras filmadoras profissionais que pesam cerca de 2kg, temos micro câmeras e 

micro gravadores e diversos outros produtos que exigem uma nova postura dos 

produtores. Ou seja, apesar das facilidades de se manipular uma câmera de vídeo é 
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muito comum a necessidade de um apoio extra para o perfeito equilíbrio entre o 

peso da câmera e esforço do operador, principalmente em situações aonde o 

operador deve filmar em movimento, seja andando, correndo, abaixando ou 

levantando-se com a câmera na mão.  

Para cada tipo de tomada de cena existe um equipamento específico de 

apoio. No caso de filmagens aéreas, de cima para baixo, é impossível a realização 

desta tomada sem o uso de uma grua móvel que levante a câmera até a altura 

desejada pelo produtor e ainda lhe permita liberdade para o direcionamento e 

controle das funções da câmera, como se a grua fosse uma extensão de seu próprio 

braço. 

Atualmente existem diversos equipamentos de apoio para filmagens, que 

atendem aos diferentes tipos de câmeras, situações de uso e necessidades da 

filmagem. Os acessórios que mais necessitam de apoio e os sistemas de apoio mais 

utilizados e de fácil aquisição ou locação são: 

 

Controle de zoom - Acessório utilizado em situações onde a câmera está fixa em um 

tripé, ou em uma grua. 

 
Figura 1. Controle de zoom 

Fonte: Bandpro Film & Digital Inc. 
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Grua - A grua sustenta a câmera, estabiliza a filmagem e permite ao operador 

explorar novos ângulos e alturas de cena em filmagens com movimento ou estáticas  

            
Figura 2. Grua 

Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 

 

Microfone – Utilizado para captação do som durante as filmagens. Geralmente é 

necessário o kit contendo vara de alumínio, suspensão, capa de pelo e para vento. 

           
Figura 3. Microfone 

Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 

 

Monitor de vídeo - Permite que toda a equipe acompanhe o que está sendo gravado. 

Existem modelos específicos para uso em gruas e em estabilizadores de câmeras. 

 

Figura 4 – Monitor de vídeo 

Fonte: Loja virtual www.amazon.com 
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Dolly –  Utilizado para filmagens em movimento sustenta e estabiliza a câmera para 

uma cena de travelling. 

 

                 
Figura 5. Dolly 

Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 

 

Steadicam – Suporte estabilizador de câmera para filmagens em movimento. 

Existem diversos modelos de acordo com o peso da câmera, com colete para 

câmeras pesadas [figura 6] e sem colete para câmeras leves [figura 7]. 

                 
Figura 6. Steadicam 01   Figura 7. Steadicam 02 
Fonte: Bureau Cinema e Vídeo  Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 
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Super grip – Suporte tipo ventosa para fixação da câmera em locais aonde é 

impossível o uso de tripés. 

 

Figura 8. Super grip 

Fonte: Alan Gordon Enterprises, Inc. 

 
 

Tripé – Utilizado como suporte e estabilizador de câmera, permite filmagens 

estáticas e movimentos da câmera na vertical e horizontal. 

 

Figura 9. Tripé 

Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 
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Anexo A 
 
Discurso do ministro Gilberto Gil na posse dos novos 
diretores da Agência Nacional do Cinema 
RIO DE JANEIRO, 30 DE MAIO DE 2005 

 
Caro Gustavo Dahl, presidente da Agência Nacional de Cinema. 

Caros Manoel e Nilson, novos diretores da ANCINE. 

Amigos e amigas. 

Bom dia a todos.  

Estamos aqui, como todos sabem, para celebrar a posse de Manoel e Ni lson, 

que agora se juntam ao Gustavo e João na diretoria colegiada da ANCINE. 

Sei que este dia era aguardado ansiosamente pela ANCINE, e também pelo 

Ministério da Cultura. Foi um processo demorado, mas finalmente chegamos ao 

desfecho. E chegamos com o grau de amadurecimento necessário para efetivar a 

sonhada parceria entre Ministério da Cultura e ANCINE (Agência Nacional do 

Cinema), tendo em vista o desenvolvimento do audiovisual no Brasil. 

Com Manoel e Nilson, e as pessoas que hoje se encontram na ANCINE, 

poderemos dar um impulso ao trabalho que já vem sendo desenvolvido. Mas há 

outro sentido neste evento. 

Para mim, é uma oportunidade de falar sobre o cinema brasileiro, e sobre o 

que temos pensado e feito sobre este assunto. E uma oportunidade de convocar 

vocês para a cruzada que devemos empreender para evitar que o impulso da 

retomada se perca no meio do caminho. 

Como se sabe, a participação do cinema brasileiro nas bilheterias está em 

queda. O MinC (Ministério da Cultura) e a ANCINE estão atentos ao fenômeno. 

Embora o volume de recursos públicos destinados ao setor tenha crescido nos dois 

primeiros anos do governo Lula, o desempenho dos filmes nacionais no mercado de 

exibição vem caindo nos últimos 18 meses. A comparação do momento atual com a 

impressionante performance de 2003 agrava a sensação de declínio.  

Em 2004, o Governo Federal destinou ao setor cerca de R$ 160 milhões, 

entre incentivos fiscais e recursos orçamentários; em 2003, foram R$ 140 milhões. 

De 1999 a 2002, a média foi de R$ 90 milhões. Mas a elevação do investimento 

público não se mostra suficiente para produzir um ambiente de desenvolvimento. 
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Acho que o fenômeno tem razões estruturais e contextuais. Para 

compreendê-lo em sua complexidade, e transformar a crise em oportunidade de 

transformação, é preciso analisar com atenção a trajetória recente do setor. Em 

2003, o cinema nacional viveu o auge de um ciclo de sucesso iniciado na segunda 

metade dos anos 90 e revigorado em 2001 com a Medida Provisória 2.228, que criou 

a Agência Nacional de Cinema (ANCINE). No primeiro ano do governo Lula, os 29 

filmes nacionais lançados no circuito de exibição foram vistos por quase 22 milhões 

de espectadores, o que gerou uma receita de US$ 50 milhões e a conquista de 21% 

do mercado. São números que se aproximam dos obtidos nos anos 70, quando o 

cinema nacional experimentava, em termos políticos e econômicos, o êxito do 

modelo de financiamento, produção e difusão coordenada pela Embrafilme; e, em 

termos culturais, o amadurecimento da geração do cinema novo e a emergência de 

um cinema popular que levava brasileiros de todas as classes sociais aos cinemas.  

Em 92, após a derrocada da cultura promovida pelo governo Collor, apenas 

três filmes nacionais chegaram ao circuito. Quem poderia imaginar que, dez anos 

depois, a situação mudaria tanto, e para melhor? 

As leis de incentivo e o investimento pesado do governo federal e de 

empresas estatais como a Petrobras e o BNDES tiveram um papel importante na 

construção deste ciclo, chamado de "retomada". A partir de 95, portanto, o cinema 

brasileiro passa a experimentar uma progressiva recuperação econômica (e criativa), 

que chega ao ápice em 2003, amparada no incentivo fiscal para a produção e a 

distribuição, um mecanismo que se vale de recursos públicos, mas transfere o poder 

de decisão sobre como e onde investir para as empresas.  

Com o artigo terceiro da Lei do Audiovisual, as majors da distribuição 

passaram a controlar também a difusão de filmes nacionais. Apenas o crescimento 

do setor de exibição baseou-se majoritariamente em capital próprio. Com tudo isso, 

o cinema nacional passou dos 0,05% de 92 aos 9% de 2001, e depois aos 21% de 

2003. Mas o resultado de 2003 não se explica exclusivamente por motivos 

estruturais. Trata-se de uma atividade que depende, em última instância, do gosto 

do público, e da competência de produtores, criadores e difusores para produzir 

filmes que levem as pessoas aos cinemas (e às locadoras de vídeo). 
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Produzir, claro, e também divulgar bem os filmes, diante de um cenário 

adverso: custo elevado do ingresso; inexistência de salas em 93% das cidades; 

elevada oferta de entretenimento; declínio da vida pública; e presença majoritária do 

filme estrangeiro, que tem vantagens competitivas evidentes. O que houve em 2003 

foi também uma rara sintonia entre a oferta de filmes nacionais e a demanda objetiva 

e subjetiva do público, combinada com um ano fraco para as produções 

hollywoodianas, que tiveram um desempenho decepcionante no mundo inteiro. De 

fato, um grande número de "blockbusters" nacionais fez bonito nas bilheterias. Mas 

nem sempre há "Cidade de Deus", "Carandiru" e "Lisbela" em cartaz. e mesmo em 

meio ao sucesso, um sintoma de crise já se anunciava: mais de 20 filmes que 

estavam prontos não puderam ser lançados.  

Agora, em 2005, este ciclo mostra traços nítidos de fadiga. E de novo há 

razões de ordem estrutural e contextual para explicar, desta vez não o sucesso, mas 

o declínio. Os 21% de 2003 se tornaram 14,5% em 2004; e provavelmente teremos 

em 2005 algo em torno de 10%. Se 2004 foi o ano da freada, 2005 é o ano de "cair 

na real". E preparar as mudanças.  

Voltamos ao patamar de 2001 e 2002, que talvez seja o possível, embora não 

o desejável, dado o modelo de fomento que temos, com a estrutura de produção e 

de difusão disponível, as práticas de mercado existentes, os problemas que ainda 

não resolvemos e, claro, sem um "Cidade de Deus", um "Carandiru" e um "Lisbela" 

em cartaz nos cinemas do Brasil. Na verdade, não há surpresa na fadiga. Trata-se 

de algo próprio dos ciclos de sucesso. Há sempre três movimentos: crescimento, 

apogeu e declínio. Como a injeção de recursos públicos continua, e medidas 

reparadoras foram tomadas, é provável que o sangramento se estanque, e que o 

cinema nacional se estabilize no patamar de 10%. 

Ocorre que este desempenho está muito aquém do potencial existente e da 

meta estratégica estabelecida pelo governo, de desenvolver o setor audiovisual do 

país, de modo a maximizar a sua capacidade de gerar emprego, renda e divisas; e a 

sua capacidade de gerar auto-estima, qualificar as relações sociais, enriquecer 

culturalmente os cidadãos, estimular a diversidade e a identidade cultural da 

sociedade e difundir os valores e os produtos brasileiros no exterior.  
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A queda atual se deve, portanto, à ausência conjuntural de "blockbusters"; 

mas, sobretudo, ao esgotamento do modelo, à fadiga da estrutura, à obsolescência 

das práticas. As políticas, ações e instrumentos que embalaram o ciclo não bastam 

para perenizar o auge. Modelo e estrutura se mostram insuficientes para desatar os 

nós que impedem o crescimento contínuo do setor. O cinema brasileiro e o negócio 

do cinema no país cresceram, o que parece ótimo para quem se encontrava, há uma 

década, em inanição; mas não deu o salto de qualidade necessário para fazer do 

ciclo de sucesso um processo contínuo e sustentado de desenvolvimento. 

Eis o desafio que se coloca para o governo e para o setor. Que se coloca 

para a ANCINE e sua nova diretoria. É fundamental que a gente possa dar um 

"choque de capitalismo" no cinema nacional.  

Os fi lmes brasi leiros, em sua maioria, devem ser pensados desde o princípio 

também como produtos para satisfazer o público e pagar-se, além de bancar os 

próximos e dar retorno aos investidores.  

A cadeia produtiva deve se remunerar na bilheteria, não com o investimento 

público. Este, por sua vez, deve ser um estímulo, não a única fonte de recursos; e 

deve chegar equilibradamente ao conjunto da atividade, nas formas de incentivo 

fiscal, como agora, e também de crédito barato, fundos públicos e prêmio de 

performance.  

Os orçamentos do MinC e da ANCINE devem crescer, para que mais 

recursos sejam investidos em plena sintonia com a política pública. É necessário 

também acelerar a expansão do parque exibidor; baratear os ingressos; fortalecer os 

distribuidores nacionais; estruturar a relação do cinema brasileiro com a TV e outros 

meios de difusão, como o mercado de aluguel de DVDs e vídeos, que atinge 64% 

das cidades brasileiras; ampliar o alcance do programa Apex/MinC (Agência de 

Promoção de Exportações do Brasil/Ministério da Cultura) de apoio à exportação de 

filmes; integrar nosso mercado aos demais mercados da América do Sul; 

estabelecer alianças entre empresas nacionais e estrangeiras, em especial da 

América Latina e da Europa; atrair mais investimentos privados; sintonizar ainda 

mais a política de investimento das estatais com uma visão de mercado e de política 

pública; criar novos instrumentos de fomento público, para além da renúncia fiscal e 

do aporte a fundo perdido; e turbinar a ANCINE, para que ela comande o processo 
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de desenvolvimento que deve substituir o ciclo de sucesso, tornando-se uma 

agência de fomento, regulação e fiscalização voltada para todo o setor. 

Há um vasto leque de medidas possíveis, e o presidente Lula determinou aos 

seus ministros, em janeiro deste ano, que empreendam uma ação efetiva e 

integrada no sentido de viabilizá-las. Estou lutando para isso. 

Algumas dessas medidas estavam previstas na versão original do projeto de 

lei que transforma a ANCINE em Ancinav, como a extensão do artigo terceiro da Lei 

do Audiovisual para as televisões e a criação de um fundo público para 

investimentos retornáveis. Outras medidas positivas, que apontam para a 

reorganização em bases dinâmicas do modelo de financiamento e da estrutura do 

setor, já foram tomadas, como a instituição dos fundos de investimento na cadeia 

produtiva do cinema, os Funcines; e a linha de crédito do BNDES para a construção 

e a renovação de salas de cinema. 

Esta nova política pública para o audiovisual brasileiro, democrática e 

desenvolvimentista, vai fortalecer as empresas e os verdadeiros empreendedores 

nacionais que atuam no setor; e contribuir para a formação de um amplo mercado 

interno, com geração de renda e emprego, de um lado, e ampliação do grau de 

acesso da população à produção e à fruição de filmes, de outro.  Vai também criar 

as condições para o desenvolvimento da atividade criativa, do cinema que se pauta 

pela experimentação e pela ousadia conceitual, que poderá assim cumprir o 

importante papel de fecundar a indústria do audiovisual, a reflexão sobre o Brasil e a 

expressão da nossa cultura. 

Está claro, porém, que as mudanças devem transcender a esfera do governo 

e da legislação.  O ciclo só se transformará em processo de desenvolvimento, 

revertendo a tendência de queda, se houver uma profunda mudança de mentalidade 

no setor, e na relação entre o setor, o Estado e a sociedade. Os números provam 

que não é por falta de recursos públicos que a bilheteria está caindo.  

Façamos logo, portanto, um pacto pró-ativo pelo desenvolvimento da 

economia do audiovisual no Brasil, antes que a estagnação contagie. Trata-se de 

uma questão estratégica, que diz respeito ao desenvolvimento do país e sua 

inserção soberana na globalização. 
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Parabéns aos novos diretores de ANCINE, parabéns para a própria Agência, 

que está em seu quarto ano de atividades. E vamos ao trabalho, que há muito a ser 

feito. 

Muito obrigado. 

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2005 

Publicado por Assessoria da Comunicação Social. 

Ministério da Cultura do Brasil 
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Anexo B - Leis de Incentivo 

Existem leis federais, estaduais e municipais de incentivo à cultura.  

 

Lei Rouanet (Lei Federal) 

Concebida em 1991, para incentivar investimentos culturais, a Lei de 

Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91), ou Lei Rouanet, como também é conhecida, 

poder ser usada por empresas e pessoas físicas que desejam financiar projetos 

culturais. Ela institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que é 

formado por três mecanismos: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), o Mecenato, e o 

Fundo de Investimento Cultural e Artístico (Ficart). 

O FNC destina recursos a projetos culturais por meio de empréstimos reembolsáveis 

ou cessão a fundo perdido e o Ficart possibilita a criação de fundos de investimentos 

culturais e artísticos (o mecanismo está inativo). 

O Mecenato viabiliza benefícios fiscais para investidores que apóiam projetos 

culturais sob forma de doação ou patrocínio. Empresas e pessoas físicas podem 

utilizar a isenção em até 100% do valor no Imposto de Renda e investir em projetos 

culturais. Além da isenção fiscal, elas investem também em sua imagem institucional 

e em sua marca. 

A lei possibilita também a concessão de passagens para apresentação de trabalhos 

de natureza cultural a serem realizados no Brasil ou no exterior (Ministério da 

Cultura, 2006). 

 

Lei do Audiovisual (Lei Federal) 

A edição da Lei n° 8.685, em 20 de julho de 1993, c riou para a atividade 

audiovisual um mecanismo específico de incentivo fiscal. Sua ação veio a se somar 

aos mecanismos previstos na Lei de Incentivo à Cultura, que se aplicavam e 

continuam a se aplicar também à atividade audiovisual. Um projeto audiovisual pode, 

assim, beneficiar-se dos dois mecanismos concomitantemente, desde que seja para 

financiar despesas distintas. A Lei n° 8.685/93 dis põe que até o exercício fiscal de 

2003, inclusive, poderão ser deduzidos do imposto de renda os investimentos 

realizados na produção de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de 

produção independente, mediante a aquisição de quotas de seus direitos de 
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comercialização, de projetos aprovados pelo Ministério da Cultura. Podem também 

receber os benefícios da Lei projetos de exibição, distribuição e infra-estrutura 

técnica, específicos da área audiovisual, sendo vedada, entretanto, a aquisição, 

reforma ou construção de imóveis. A dedução permitida pelo Artigo 1° da Lei n° 

8.685/93 está limitada a 3% do imposto devido, tanto para pessoas físicas como 

para pessoas jurídicas. O limite máximo para o aporte de recursos objeto dos 

incentivos por projeto é de 3 milhões de reais. As pessoas jurídicas tributadas com 

base no lucro real poderão, ainda, abater o total dos investimentos efetuados como 

despesa operacional, com resultados positivos na redução do imposto devido. O 

Artigo 3° da Lei n° 8.685/93 permite, ademais, o ab atimento de 70% do imposto 

incidente na remessa de lucros e dividendos decorrentes da exploração de obras 

audiovisuais estrangeiras no território nacional, desde que os recursos sejam 

investidos na co-produção de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de 

produção independente, em projetos previamente aprovados pelo Ministério da 

Cultura. 

Os projetos apresentados para receber os incentivos da Lei do Audiovisual devem, 

necessariamente, atender aos seguintes requisitos, sendo vedado o apoio a projetos 

de natureza publicitária: 

- Contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a vinte por 

cento do valor global; 

- O limite máximo de captação de 3 milhões de reais; 

- Viabilidade técnica e artística; 

- Viabilidade comercial; 

- Aprovação do orçamento e do cronograma físico das etapas de realização e 

desembolso, fixado o prazo de conclusão. (Ministério da Cultura,2006) 

 

 c) Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Pau lo (Lei Estadual) 

O Governador Geraldo Alckmin assinou em 20/02/2005, a Lei Estadual de Incentivo 

à Cultura, que instituiu o Programa de Ação Cultural  (PAC). O PAC funcionará por 

meio de três instrumentos, administrados pela Secretaria de Estado da Cultura. Os 

recursos financeiros destinados aos projetos contemplados pela lei  serão fixados 

anualmente por decretos da Secretaria de Estado da Fazenda. 
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O primeiro instrumento, baseado em recursos orçamentários do Tesouro Estadual, 

permitirá uma ação direta do Estado por meio de editais públicos. Serão priorizadas 

as atividades que mais necessitem de apoio estatal, como produções experimentais 

e primeiras obras. 

O segundo complementará o primeiro, por meio do já existente Fundo Administrativo 

de Cultura. O Fundo contará com receitas próprias, auferidas na exploração 

comercial de produtos e eventos patrocinados pelo primeiro instrumento. Também 

receberá recursos provenientes de doações e de outras fontes, como da Loteria da 

Cultura. 

Já o terceiro instrumento, baseado no incentivo fiscal, permitirá aos produtores 

independentes a busca de apoio da iniciativa privada. As empresas que apoiarem a 

produção cultural poderão deduzir os valores investidos até o máximo de 3% do seu 

ICMS devido. O total do incentivo será limitado a 0,2% da arrecadação anual do 

Estado com esse tributo. (Governo do Estado de São Paulo,2006) 

 

d) Lei Mendonça (Lei Municipal) 

Promovida pelo então vereador Marcos Mendonça, a Lei Municipal 10.923, de 

30/12/1990, dispõe sobre incentivo fiscal para a realização de projetos culturais, no 

âmbito do município de São Paulo, permitindo aos aplicadores, pessoas físicas ou 

jurídicas, redução nos impostos municipais: IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços), até 70% do valor incentivado, desde que 

não ultrapasse 20% do valor devido destes impostos.  

As empresas podem se enquadrar em três categorias: doação, em que não há 

retorno financeiro, nem de imagem; patrocínio, cuja finalidade é exclusivamente 

promocional ou de retorno institucional; e o investimento, em que é possível ter lucro 

com aplicação do dinheiro na área cultural - como se fossem compradas ações de 

uma determinada produção.  

A Lei 10.923/90 prevê a associação de recursos privados com os do Município de 

São Paulo, por meio de incentivos fiscais, com a finalidade de patrocinar iniciativas 

culturais de todos os gêneros. 
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Para se valer dos benefícios fiscais, os projetos devem ser encaminhados para 

aprovação de uma comissão, formada por membros indicados pela Secretaria 

Municipal da Cultura e por Entidades Culturais, a qual também será responsável 

pelo acompanhamento do desenvolvimento desses projetos. 

Prazos de inscrição, com a apresentação de projetos, são publicados no Diário 

Oficial do Município nos meses de fevereiro, junho e setembro. (Prefeitura da Cidade 

de São Paulo,2006) 

 

e)  LINC (Lei Estadual) 

A Lei nº 8.819/94 de 10 junho de 1994 (Lei de Incentivo à Cultura - LINC) criou o 

Programa de Incentivo à Cultura e instituiu o Conselho de Desenvolvimento Cultural, 

dentre outras providências. 

O referido programa tem como objetivos incentivar a formação artística e cultural, a 

produção cultural e artística e dar apoio a outras atividades culturais consideradas 

relevantes. 

Somente poderão beneficiar-se deste incentivo os projetos culturais que visem a 

exibição, utilização e circulação pública de bens, obras e produtos, e a realização de 

eventos ou outras formas de ampla divulgação cultural. 

As empresas interessadas em financiar projetos culturais, no ato do recolhimento do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), poderão obter um 

Certificado Nominal de Incentivo Cultural, com prazo de validade de 12 meses, a 

contar da data de sua emissão. Este certificado terá o valor correspondente ao valor 

recolhido a título de ICMS, deduzida a parcela referente aos Municípios. As 

empresas que obtiverem estes Certificados poderão fornecê-los aos interessados na 

realização de algum projeto cultural. 

Após deliberação do Conselho de Desenvolvimento Cultural, o beneficiário, autor do 

projeto, obterá, mediante a apresentação dos Certificados, um financiamento por 

parte do próprio Conselho de Desenvolvimento Cultural. 

Ressalte-se que o Conselho de Desenvolvimento Cultural, órgão responsável pela 

distribuição dos recursos destinados ao Programa Estadual de Incentivo à Cultura, 

fixará, em cada projeto financiado, o percentual que deverá ser destinado aos 
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beneficiários, sendo que deverá respeitar o limite de até 10% (dez por cento) das 

receitas auferidas, por projeto.  

A formalização do incentivo ao projeto aprovado dar-se-á por meio de assinatura de 

contrato específico, e a liberação de recursos pela Secretaria da Cultura obedecerá 

a ordem cronológica de assinatura dos contratos, respeitada a disponibilidade 

financeira. (Governo do Estado de São Paulo, 2006) 

 

Anexo D - Acessórios para filmagem 

 

Bateria  – Utilizada para o funcionamento de câmeras filmadoras, monitores de vídeo 

e sistema de iluminação. 

                  
Bateria 

Fonte: EXPO - EXPORT &  IMPORT COMPANY   

 

Carregador de bateria  – Utilizado para recarregar as baterias e garantir o 

funcionamento dos equipamentos. 

 

Carregador de bateria 

Fonte: EXPO - EXPORT &  IMPORT COMPANY  

 

Caixa estanque  - Equipamento para gravações subaquáticas, utilizado em 

situações que necessitam de proteção da câmera contra a água. 
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Caixa estanque 

Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 

Câmera filmadora  – É utilizada para a captura das imagens do filme e pode 

ser utilizada com ou sem microfone. 

 

 

Câmera filmadora 

Fonte: Loja virtual www.amazon.com 

 

Filtros  - São elementos ópticos que postos à frente da lente de uma câmera 

de cinema afetam a propriedade da luz que entra pela lente até atingir o plano 

focal onde está o filme ou o CCD da câmera, corrigindo ou modificando a 

qualidade da luz e a imagem a ser captada. Filtros podem alterar o contraste, 

a definição, a cor, a intensidade de luz e o halo, individualmente ou de forma 

combinada. Também podem criar uma série de efeitos especiais. 

 

                          

Filtros 
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Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 

 

 

 

 

 

Follow focus - Acessório para que o assistente de câmera faça o foco 

durante a gravação. 

 
Follow focus 

Fonte: Bandpro Film & Digital Inc. 

 

Iluminação  - conjunto de refletores, tripé para suporte dos refletores, cabos 

de força e baterias, entre outros acessórios. 

 

 

Iluminação 

Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 
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Lentes  – Diferentes tipos de lentes podem ser utilizadas na mesma câmera, 

permitindo novos enquadramentos na captação das imagens. 

        
Lentes 

Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 

 

Matte Box ou Pára-Sol  - Estes equipamentos fazem par com os filtros, pois 

são eles que servem de apoio para os filtros quadrados. A vantagem de usar 

filtros quadrados em um Matte Box ou Pára-sol é a agilidade que se tem para 

a troca de filtros. 

 
Matte Box ou Pára Sol 

Fonte: Loja virtual www.expandore.com 

 

Mixer  – Utilizado para controlar o som da gravação dos microfones. 

 

 

Mixer 
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Fonte: Megavizyon Dijital Vídeo & Multimedya 

 

Rebatedores de luz  – São uti lizados para reflexão da luz da cena. Controlam 

a luz sem afetar a temperatura da cor ou gerar interferências. 

 

Rebatedores de luz 

Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 

 
 
Sun gun – Refletor para ser acoplado à câmera. 
 

                       

 

Sun gun 

Fonte: Bureau Cinema e Vídeo 

 
Switcher – Utilizado para mixar imagens. 
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Switcher 

Fonte: Megavizyon Dijital Vídeo & Multimedya 
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