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Forbes teve acesso exclusivo à primeira reunião para discutir a nova Lei da Cultura no estado de 
São Paulo 
 
"É preciso uma política cultural para nosso estado, uma política capaz de abrir caminho para a 
inclusão e para o desenvolvimento de nossa capacidade de produzir, e produzir bem. " Com essas 
palavras o cineasta mineiro João Batista de Andrade, radicado há mais de três décadas em São 
Paulo, assumiu a cadeira de secretário de Estado da Cultura no início de maio deste ano.  
 
Após uma saída discreta e não devidamente esclarecida de Cláudia Costin da pasta, a tarefa de 
Andrade - um articulador de políticas para o setor desde o governo de Franco Montoro, no início 
da década de 80 - é construir uma política de fomento cultural consistente para o estado brasileiro 
de maior força econômica, responsável por mais de um terço do PIB de todo o País.  
 
Apesar de toda a relevância econômica, ao contrário de estados como o Rio Grande do Sul, 
Pernambuco, e Minas Gerais, que desde a década de 90 têm suas próprias leis de Incentivo à 
Cultura (LIC), São Paulo não possui um dispositivo legal para fomentar o setor. Nem mesmo o 
fato de o estado ser o campeão de captação de recursos pelas leis Rouanet e do Audiovisual 
desde sua criação, obtendo 43% do total arrecadado em 2004, havia estimulado o governo 
anteriormente a criar uma legislação para o setor.  
 
Em parte, isto se explica pelos oito anos de coincidência de siglas políticas entre o governo 
estadual e federal. No auge da captação pelas leis de renúncia fiscal, o PSDB ocupava tanto a 
presidência da República quanto o governo de São Paulo.  
 
Com a eleição de 2003, o governador Geraldo Alckmin num gesto que surpreendeu boa parte da 
classe cultural, preteriu Marcos Mendonça, se cretário indicado pelo falecido governador Mário 
Covas e indicou para a cadeira Cláudia Costin, com formação na área de Administração, com 
passagem pelo Ministério da Administração no governo de FHC e ligada a programas de 
erradicação de pobreza do Banco Mundial.  
 
Durante sua gestão, a pasta caminhou a passos lentos, sendo sua maior bandeira o projeto "São 
Paulo, Um Estado de Leitores", que teve como maior conquista erradicar o número de municípios 
paulistas sem bibliotecas públicas. Novos ventos, todavia, sopram dentro do gabinete mais 
importante da Secretaria da Cultura, localizado no prédio histórico da Estação Júlio Prestes, na 
Luz. "Sondado um mês antes por Alckmin para assumir a Cultura", conforme revelou à Forbes, 
João Batista de Andrade parece não querer economizar esforços para que a Lei de Cultura, como 
tem sido chamada, saia do papel o mais rápido possível, entrando em vigor ainda no segundo 
semestre.  
 
Um mês depois de assumir ao cargo, convocou a primeira reunião no início de junho para discutir 
o assunto. Estiveram presentes, entre outras personalidades, o jornalista e escritor Jorge 
Caldeira, quer tem um estudo histórico sobre as leis de fomento no Brasil, e o ex-reitor da 
Unicamp, Carlos Henrique de Brito Cruz . Na reunião, foram discutidos desde valores para a nova 
LIC e a criação de um Fundo de Cultura, à polêmica taxação de lucros de empresas estatais 
paulistas como maneira de se garantir dividendos à cultura. 
 
"O governador não se opôs à LIC e ao valor de R$ 50 milhões anuais para a composição do novo 
Fundo", garante o secretário. Enquanto a proposta do Fundo é de reservar uma quantia anual aos 
projetos de "menor apelo comercial e que portanto não se pagam como produtos culturais", 
explica Andrade.  
 



"A intenção é que o valor reservado ao Fundo pelo Orçamento estadual atinja o patamar de R$ 
100 milhões em três anos", planeja o secretário, enquanto a nova LIC deverá obter recursos por 
meio da renúncia fiscal de tributos como o ICMS, até o teto de 0, 3% do valor devido, a exemplo 
do que ocorre em outros estados.  
 
Pode parecer pouco, mas se aprovado trará uma injeção de R$ 120 milhões anuais ao setor, ou 
mais da metade dos R$ 203 milhões captados por produtores culturais paulistas pela Lei Rouanet 
em 2004. "Chegou a hora do governo legislar sobre o assunto", afirma categoricamente Andrade, 
rebatendo a pressão da Assembléia Legislativa do Estado que colocou com urgência em sua pauta 
a aprovação de um projeto para o fomento à cultura. "A proposta da Assembléia é simplesmente 
a de criar uma lei que autoriza o governo a publicar uma lei sobre o tema", diz o secretário, 
frisando que para isto o governo estadual já tem poder para delegar, garantido pela Constituição.  
 
Mais do que legislar, o esforço do secretário terá de se concentrar para que equívocos cometidos 
pela Secretaria da Cultura no início da gestão, como o da Loteria da Cultura não voltem a se 
repetir. Anunciada com alarde em outubro de 2003, a "raspadinha"para angariar recursos para o 
setor chegou ao mercado "sem autorização da Caixa Econômica Federal (CEF) para ser vendida 
pelas lotéricas", como revela Gustavo Mera, assessor técnico da Cultura, contratado em novembro 
de 2003 para administrar a loteria. 
 
"As pessoas procuravam o produto nas casas de apostas e não encontravam", diz Mera, 
afirmando que isto fez com que o bilhete caísse no esquecimento. "Somente em fevereiro do ano 
seguinte a CEF deu autorização para que se comercializasse o jogo. " O R$ 1, 2 milhão gasto com 
a campanha de marketing de lançamento está terminando de ser pago somente agora.  
 
"A partir de outubro deste ano recursos obtidos com a Loteria da Cultura começaram a ser 
repassados para o setor", calcula o assessor. Mensalmente, os bilhetes, que estão na Série 7, 
vendem 1, 1 milhão de unidades, ao valor de R$ 0, 50 cada. Com este preço, o montante 
repassado para área cultural será de R$ 125 mil ao mês. "Mas a intenção, a partir de outubro, é 
promover uma nova campanha para que a Loteria da Cultura atinja 3 milhões de bilhetes 
vendidos por mês", diz Mera.  
 
Automaticamente, ao triplicar o número de raspadinhas vendidas o montante repassado também 
seria triplicado. Uma ótima notícia para um setor que tem uma demanda altamente não atendida 
para a fomentação de projetos e um orçamento total que gira em torno de R$ 120 milhões anuais 
para pasta da Cultura, sendo que somente a Orquestra Sinfônica do Estado (Osesp) consome 
mais de R$ 18 milhões deste total para sua manutenção.  
 
Entre os setores que deverão sentir mais positivamente as mudanças drásticas da política cultural 
planejada pelo governo está o cinema. Não porque o secretário seja um cineasta de carreira 
consolidada e respeitada, mas pela importância que tem a atividade junto à população.  
 
"A exclusão cultural do cinema junto ao público é muito violenta", observa Joaquim Pedro de 
Andrade, que paralelo a suas funções de secretário da cultura, finaliza no momento o 
documentário "30 anos Depois" sobre a história de Vladimir Herzog, jornalista e amigo pessoal do 
secretário, barbaramente assassinado pelo regime militar em 1975.  
 
"Após a aprovação da Lei da Cultura trabalharei num projeto para a recuperação de salas e 
espaços cinematográficos dedicados à exibição, principalmente os localizados nas ruas", garante 
ele, estimando que de 30 a 40 salas deverão ser restauradas com o projeto no Estado de São 
Paulo, inclusive no interior, onde alguns centros culturais hoje possuem espaços físicos não 
adequados para a exibição de filmes.  
 
"O Programa de Fomento ao Cinema Paulista também ocorrerá em 2005", afirma Andrade.  



Lançado no ano passado, após um hiato de quase três anos sem fomento destinado à área, o 
projeto reuniu empresas estatais paulistas e instituições privadas como o Banespa Santander que 
por meio do Conselho Estadual de Cinema selecionaram dez longas e 20 curtas-metragens de um 
total de 75 projetos inscritos para receber recursos para produção, finalização e comercialização. 
As verbas totais para o prêmio atingiram R$ 6, 4 milhões, dos quais o Santander Banespa 
contribuiu com R$ 1, 2 milhão.  
 
"Somos o maior fomentador do cinema paulista" afirma Maria Beatriz Aguirre, superintendente de 
relações institucionais do banco. A executiva, que também integra o Conselho Estadual de 
Cinema, explica que o Santander Banespa preferiu reservar os recursos para apoiar os filmes 
selecionados pelo conselho em vez de simplesmente escolher os filmes.  
 
Desde a década de 50, o Banespa sempre financiou as produções cinematográficas paulistas. A 
política continuou com a aquisição da instituição pelo espanhol Santander em novembro de 2000. 
"Não somos nós que escolhemos os filmes, mas o conselho. Acreditamos que assim o processo se 
torna mais democrático", sublinha Beatriz.  
 
O Programa de Fomento já levou às telas este ano "Cabra Cega", de Toni Venturi, "Quanto Vale 
ou É Por Quilo", de Sérgio Bianchi e "Jogo Subterrâneo" de Roberto Gervitz, filmes que estavam 
prontos, mas que necessitavam de verbas para serem lançados.  
 
O secretário da Cultura está coberto de razão ao afirmar sobre a implantação da nova política 
cultural paulista: "A hora é agora". Indiscutivelmente.  
 

Patrocínio na ribalta  

Os produtores teatrais paulistas que 

nos últimos anos têm tido 

dificuldades para levantar recursos 

para a montagem de espetáculos 

agora têm um motivo para 

comemorar. Enquanto a Lei da 

Cultura paulista não sai e o governo 

federal não define uma política mais 

eficaz para alavancar a captação via 

Lei Rouanet para o setor, o 

Santander Banespa ampliou seu 

foco na área cultural e passou a 

apoiar também o teatro.  

O primeiro projeto a receber apoio 

foi "Teatro nas Universidades". Proposta pela produtora do casal Paulo

Goulart e Nicete Bruno a idéia consiste em levar a diferentes

faculdades de São Paulo a montagem de "Liberdade Liberdade",

clássico de Flávio Rangel e Millôr Fernandes, apresentado pela

primeira vez há quatro décadas.  

Misery: com apoio do banco Santander
Banespa 



"A proposta vem ao encontro da política de responsabilidade social

traçada pelo Banespa Santander de aproximar as atividades de cultura

e esporte à universidade", explica Maria Beatriz Aguirre,

superintendente de relações institucionais do banco.  

Em 2004, o Instituto Santander - braço do grupo criado no Brasil

especialmente para fomentar as atividades do terceiro setor - destinou

recursos da ordem de R$ 37 milhões para cultura, educação, meio

ambiente e esportes, sendo que 85% deste montante vem de

investimentos diretos, ou seja, não usam leis de renúncia fiscal. Para

este ano, a previsão, segundo Beatriz, "é que o valor atinja R$ 42

milhões". "Tudo vai depender dos resultados obtidos pelo banco em

seu exercício contábil", afirma.  

Com 40 apresentações só no primeiro semestre, chegando a

faculdades em Santo Amaro e Osasco, distantes do tradicional eixo

cultural paulistano, o sucesso do "Teatro nas Universidades" fez o

Santander Banespa se sentir estimulado a apoiar espetáculos teatrais

tradicionais, usando parte do budget de R$ 7 milhões reservados

anualmente pelo banco à cultura.  

Atualmente, a versão brasileira de "Misery", texto escrito pelo mestre

do terror Stephen King, está em cartaz com o patrocínio do banco.

Tendo no elenco Marisa Orth e Luiz Gustavo, a peça inaugurou no final

de junho o novo Teatro da Fecomercio, na sede da Federação do

Comércio do Estado de São Paulo.  

"Mantivemos o apoio ao cinema paulista via Banespa e no Santander

Cultural (em Porto Alegre) nosso foco sempre foi nas artes plásticas,

cinema à educação", afirma Beatriz. "Com o projeto de Teatro nas

Universidades, estamos apenas ampliando nossa área de atuação". A

superintendente não revela nomes, mas garante que outros projetos

de peças de teatro estão sendo estudados para receberem patrocínio.  

"O patrocínio cultural é uma ótima estratégia de fidelização pela

cumplicidade. Nossos clientes percebem que o banco não é apenas a

parte financeira", afirma Beatriz, lembrando que a aproximação feita

desta maneira tende a gerar resultados mais duradouros do que as

tradicionais campanhas de publicidade.  

   



 
 
Fonte: Forbes Brasil online - acesso em 1/8/2005 


