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O levantamento feito pela revista Marketing Cultural Online com os dados do Ministério da Cultura 
sobre os investidores culturais de 2003, que utilizaram a lei Rouanet, mostra um dado 
interessante e, até aonde sabemos, ainda não analisado até agora. Quem investe mais em 
cultura? As empresas públicas ou privadas? 
 
O resultado mostra que, se for levado em conta apenas o grupo dos 10 principais investidores, as 
empresas públicas aplicaram mais em cultura, mas a análise dos 100 maiores patrocinadores 
aponta que as companhias privadas deram uma contribuição superior. E que dedução se pode 
tirar disso? Simples: num momento em que se discute reformulação do texto da lei Rouanet, as 
empresas privadas precisam ser ouvidas com mais atenção. Afinal, dos 350 milhões que os 100 
maiores patrocinadores investiram em cultura, 192 milhões foram aplicados por elas. Caso 
fôssemos analisar as cerca de 1.300 empresas que investiram em cultura, a porcentagem seria 
ainda maior.  
 
Nos contatos feitos pela revista com tradicionais representantes de empresas patrocinadoras, uma 
queixa quase unânime é de que eles estão se sentindo vilões nessa discussão empreendida pelo 
Ministério da Cultura para ouvir a sociedade cultural. Poucos deles participaram nos seminários do 
ano passado e quem o fez saiu dos debates com a convicção de que são vistos como quem fez 
mais mal do que bem ao desenvolvimento cultural nesses anos todos.  
 
Quando um representante do Ministério da Cultura diz, como já disse, que o governo vem 
financiando peças e eventos para convidados da empresa patrocinadora pagos com dinheiro 
público e que isso é ilegítimo, ou que artistas conhecidos já tem facilidade para captar patrocínio e 
por isso não precisam tanto da lei, mostra sinais preocupantes de desconhecimento do mercado. 
Nunca houve projeto aprovado pelo MinC para financiar peças ou eventos exclusivamente para 
convidados de empresas, até porque a lei proíbe; o que há é apoio a peças e eventos públicos, 
com uma sessão fechada para convidados, o que é legítimo. No ano passado foram captados mais 
de R$ 400 milhões via lei Rouanet e quantos artistas conhecidos participaram desse bolo? 
Proporcionalmente muito pouco e isto é fácil provar.  
 
Declarações assim mostram que está prevalecendo a voz de produtores e artistas que se sentem 
prejudicados pela concentração de investimentos em uma região (cuja descentralização deve ser 
implantada, sim, mas com outra visão) quando o que deve prevalecer é o bom senso tirado da 
voz de todos os segmentos. Preocupados com o curso que se está dando a essas discussões, 
vários representantes de Institutos privados convidaram o secretário de Fomento e Incentivo do 
MinC, Sérgio Xavier, para uma reunião na sede do GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas), a fim de ouvir diretamente o que o Ministério está pensando. Participaram 
representantes da Fundação Roberto Marinho (articuladora do encontro), Itaú Cultural, Avon, 
Votorantin, Embraer, entre outros. Ao final, o diretor executivo adjunto do GIFE, Judi Cavalcante, 
disse que “as dúvidas e pontos divergentes estão mais na operacionalização, nos instrumentos e 
na aplicabilidade das mudanças propostas. Acreditamos ser necessário debater e aprimorar a 
solução encontrada para alguns pontos, tais como os mecanismos que efetivamente resultem em 
democratização e descentralização dos recursos e a criação de compensações para investimentos 
em Institutos criados pelos próprios patrocinadores”. Judi afirmou que há afinidades quanto aos 
princípios das idéias.  
 
E quem é contra esses princípios de idéias? A lei tem distorções, sim, que podem e devem ser 
eliminadas e substituídas por aprimoramentos. Mas quando os representantes privados dizem que 
as dúvidas e pontos divergentes estão na operacionalização, nos instrumentos e na aplicabilidade 
das mudanças propostas, eles não estão concordando com nada Isso pode sugerir que eles só 
estão defendendo interesses próprios, mas quem não está? Se produtores, artistas e governo 
defendem seus interesses, eles também podem e devem ser ouvidos.  



 
O secretário executivo do Ministério, Juca Ferreira, já disse diversas vezes que o dinheiro da lei 
Rouanet é público e já disse também que os 100% de abatimento devem ser abolidos, até porque 
fazem parte do volume maior de investimentos. Que o maior quinhão da verba é pública não há 
dúvida, mas não deve ser desprezada a participação das empresas que aplicam dinheiro do 
próprio bolso, que chega a quase 40% na maior parte dos casos (como admite o próprio 
secretário). Também não pode ser desprezada a contribuição das empresas para a 
profissionalização do setor ao agregar aos projetos sua experiência, funcionários e custos 
importantes que só aumentam o volume da economia da cultura. Os 100% de abatimento, como 
está posto, é uma excrescência que precisa ser extirpada, embora o Ministério já tenha dado 
sinais de que não vai alterar isso agora, atendendo ao forte lobby do pessoal de cinema e teatro.  
 
Então se credite às empresas patrocinadoras sua importância devida nesse processo. Elas são 
geradoras de investimentos, públicos e privados, e como tal devem ser encaradas. As distorções 
anunciadas são por conta da lei e da incompreensão de que ela utiliza abatimento em Imposto de 
Renda, algo que só as grandes companhias tem volume para aplicar. E elas estão no Sudeste. 
 
O que precisa entrar na discussão é como agregar mais empresas participantes no processo de 
incentivo à cultura. Como mostramos em outro ponto desta edição, das cerca de 80.000 
companhias com lucro real, e, portanto, potenciais patrocinadoras, apenas 1.300 utilizam os 
benefícios fiscais. É muito pouco, ainda. Ouvir as que já o fazem e atrair as que ainda 
desconhecem os mecanismos podem fazer um bem maior do que querer restringir as aplicações 
privadas às áreas de interesse do Governo. Ele pode fazer isso muito bem com as estatais e, 
principalmente, com política pública que não seja via lei de incentivo, pois esta é apenas uma 
ferramenta, não a própria política.  
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