
ANEXO I – A 

 

EMPRESA PRODUTORA 

Metodologia de cálculo para a Concessão de Apoio Financeiro 
 
1 – Estabelecimento de faixas de premiação, e de alíquotas sobre rendas brutas de bilheteria 
(αr).  
 

Faixas de 
Premiação  

Intervalo das faixas de premiação (Limites 
Inferior e Superior)  

Alíquotas sobre rendas de 
bilheteria (αr) 

Faixa 1  (0; R$ 148.400,00]  0 % 

Faixa 2  (R$ 148.400,00; R$ 1.113.000,00]  20 % 

Faixa 3  (R$ 1.113.000,00; R$ 2.226.000,00]  10 % 

Faixa 4  (R$ 2.226.000,00; R$ 4.452.000,00]  2 % 

Faixa 5  (R$ 4.452.000,00; R$ 7.420.000,00]  0,5 % 

Faixa 6  (R$ 7.420.000,00; ∞)  0,1 % 

 
 
2 – Estabelecimento de alíquotas de desempenho, baseadas no rendimento por cópia, que 
incidirão negativamente, na pontuação de cada obra, somente quando não atingirem 
rendimento mínimo por cópia lançada, conforme última coluna da tabela abaixo.  
 

Faixas de 
Premiação  

Intervalo das faixas de premiação 
(Limites Inferior e Superior)  

Alíquotas de 
desempenho 
rendimento 
/cópia (βr) 

Aplica-se somente 
quando rendimento / 
cópia for menor que1:  

Faixa 1  (0; R$ 148.400,00]  0% – 

Faixa 2  (R$ 148.400,00; R$ 1.113.000,00]  35% R$ 11.130,00 

Faixa 3  (R$ 1.113.000,00; R$ 2.226.000,00]  40% R$ 14.840,00 

Faixa 4  (R$ 2.226.000,00; R$ 4.452.000,00]  45% R$ 19.292,00 

Faixa 5  (R$ 4.452.000,00; R$ 7.420.000,00]  50% R$ 24.486,00 

Faixa 6  (R$ 7.420.000,00; ∞)  50% R$ 24.486,00 
1 Quando o rendimento por cópia for igual ou maior do que os valores apresentados na 
coluna, de acordo com as seis faixas, βr será igual a 0 (zero).  
 
3 – Cálculo do apoio financeiro a ser concedido às empresas produtoras.  
 
3.1 - Cálculo da pontuação relacionada a cada obra:  
 
Pf,1 = 0  
Pf,2 = Rf  x 20% (1- βr)      [βr = 35% ou 0]

1 
Pf,3 = (222.600 + (Rf - R$ 1.113.000,00) x 10%) (1- βr) [βr = 40% ou 0]

1 
Pf,4 = (333.900 + (Rf - R$ 2.226.000,00) x 2%) (1- βr)  [βr = 45% ou 0]

1 
Pf,5 = (378.420 + (Rf - R$ 4.452.000,00) x 0,5%) (1- βr)  [βr = 50% ou 0]

1 
Pf,6 = (393.260 + (Rf - R$ 7.420.000,00) x 0,1%) (1- βr)  [βr = 50% ou 0]

1 
 



Onde:  
Pf,r = pontuação relacionada à obra f , cuja renda de bilheteria esteja entre os limites 
definidos na faixa de premiação r;  
Rf = renda bruta de bilheteria obtida pela obra f;  
βr = alíquota de desempenho rendimento/cópia na faixa de premiação r (aplicada segundo 
regras da tabela acima). 
 
3.2 - Obtenção da premiação relacionada a cada obra (PARf,r):  
 
PARf,r = Pf,r x (PARPROD / Σ(f,r) Pf,r)  
 
Onde:  
PARf,r = premiação relacionada à obra f, cuja renda de bilheteria esteja entre os limites 
definidos na faixa de premiação r;  
PARPROD = valor do montante da disponibilidade orçamentária da premiação destinada a 
todas as empresas produtoras;  
Σ(f,r) Pf,r = somatório da pontuação obtida na etapa anterior por todas as obras habilitadas 
pelas empresas produtoras. 
 


