
Grupo Santander mostra sua política cultural 
 
“O patrocínio à cultura não é apenas fomento à visibilidade e promoção, mas principalmente, uma 
política, isenta, de projeção da cultura do estado”.  
 
A 5ª Bienal do Mercosul, em exposição até 4 de dezembro, em Porto Alegre, evento de R$ 10 
milhões que conta com o Grupo Santander como um dos patrocinadores master (os outros são 
Gerdau e Petrobras), reflete bem a decisão estratégica desse gigante espanhol de investir na arte 
consolidada. O principal espaço da mostra, o magnífico edifício sede do Santander Cultural, abriga 
o Núcleo Histórico do vetor Da Escultura à Instalação, com obras dos brasileiros Amílcar de 
Castro, Lygia Clark, Helio Oiticica e Franz Weissmann, do suíço Max Bill e do mexicano Ulisses 
Carrión, entre outros nomes consagrados. 
 
O propósito é situar o visitante na transformação da escultura moderna, ou do quadro, em 
instalação, mas, embora a escolha dos artistas desperte interesse imediato pela 
representatividade deles nesse processo de transição da arte contemporânea, as peças 
selecionadas – muitas delas deslumbrantes – deixam apenas imaginar o que viria a ser romper 
com os limites do suporte e rasgar o espaço com a própria obra, como um discurso político. As 
peças exibidas têm um elevado rigor estético, às vezes quase matemático, e as obras mais 
polêmicas desses artistas foram deixadas de lado. A razão dessa escolha, segundo o curador da 
mostra, Paulo Sérgio Duarte, é que esta bienal investe na formação do público ao apresentar 
trabalhos maduros que conduziram a obras contemporâneas. 
 
O resultado não poderia ser mais afinado com os objetivos da política cultural do Santander: focar 
na arte consolidada, democratizando seu acesso ao grande público; investir em educação e 
valorizar a cultura do Sul e Sudeste – notadamente São Paulo e Rio Grande do Sul, onde estavam 
as sedes dos bancos que formaram o atual Santander Banespa (Santander Brasil, Santander S/A, 
Santander Meridional e Banespa). Não há riscos a correr. Como bônus, a mostra é elegante e 
deixa o edifício, construído entre 1927 e 1932, antiga sede dos bancos Nacional do Comércio e Sul 
Brasileiro no centro de Porto Alegre, tombado pelo patrimônio histórico e restaurado, brilhar na 
sua exuberância.  
 
O centro cultural tem aproximadamente 5.600 m² de área construída, das quais 1.870 m² de 
espaço expositivo, e está equipado com cinema, salas multiuso, hall central e mezanino para 
exposições, além da principal intervenção contemporânea, o átrio – quase sempre destinado à 
música – criado no vão central de iluminação, sobre os vitrais que agora podem ser vistos de cima 
para baixo por causa do piso de vidro. Desde 2001, quando transformado em Santander Cultural, 
participa da revitalização da Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, ao lado de outra 
edificação suntuosa, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), que também abriga a Bienal, 
assim como os armazéns do cais do porto e a Usina do Gasômetro, nas margens do Guaíba, onde 
estão as obras contemporâneas. 
 
O Grupo Santander investiu R$ 8,4 milhões na cultura durante o ano passado e deverá fechar 
2005 com uma aplicação semelhante. A política de investimentos está focada principalmente em 
cinema, teatro, artes visuais, educação, música e reflexão, mas quase sempre destinada à 
produção de São Paulo e Rio Grande do Sul. Um projeto representativo é o Teatro nas 
Universidades, na busca de formação de público junto a alunos e professores de universidades de 
São Paulo. A educação universitária é o eixo principal dos investimentos em educação, pela 
capacidade de transformação representada pelo ensino superior (o banco patrocina o Portal 
Univesia, na Internet, e desenvolve o Programa Universidades, em que ele apóia projetos e 
intercâmbios de instituições em que suas agências estão instaladas). 
 
 
 



CONCEITO AMPLO – No Sul, o prédio e estrutura do Santander Cultural permitem uma 
programação extensiva e, segundo sua superintendente, Liliana Magalhães, o grupo “trabalha com 
o conceito de cultura no sentido mais amplo” e tomou uma “decisão estratégica em que o 
patrocínio à cultura não é apenas fomento à visibilidade e promoção, mas principalmente, uma 
política, isenta, de projeção da cultura do estado e ampliação do acesso do público à produção 
cultural brasileira e internacional”.  
Ela acredita que o que está sendo promovido está em sintonia com o que deseja o público e o 
agente cultural, tendo em vista que antes da definição de metas e pauta de trabalho foi realizada 
uma pesquisa sobre a produção cultural gaúcha e suas áreas afins, identificando as lacunas. E 
explica a opção de atuar com o que está consolidado em artes visuais: “a produção reconhecida é 
profundamente carente”. De novo, o Santander escolheu a street art e trabalha com os grafiteiros 
de Porto Alegre.  
 
Na utilização dos espaços do prédio, a Superintendência optou por parcerias – atualmente há 150 
parcerias em atividade – e troca a utilização do espaço aparelhado pela visibilidade da marca 
Santander nos projetos. Liliana acredita na cultura como produto, sem que isso a torne menor. 
“Já estamos maduros para cometer um erro de visão”, acredita, e defende “um alinhamento da 
gestão cultural com a área corporativa, mas com liberdade de decisão”. 
 
A linha de trabalho é sempre temática, onde cada projeto forma um grupo novo. “Nada é decidido 
isoladamente e a filosofia é promover a vivência do projeto, nunca um espetáculo, mas a 
montagem de um cenário para entreter. O centro cultural é um espaço para ser vivido e provocar 
discussão do tema no qual a obra está inserida”, explica.  
Um bom exemplo dessa abordagem foi a montagem, este ano, da exposição ¡Mirabolante Miró!, 
com a arte gráfica do artista catalão. Paralelamente, foram realizados debates, workshops de 
gravura para artistas e para o público, atividades com grupos de street art e outros eventos. A 
exposição ficou em cartaz por cinco meses, o que permitiu o agendamento de visita de 150 
escolas. “Não acredito em exposições curtas”, argumenta Liliana, o público precisa de tempo para 
digeri-la, para refletir. Qualquer mostra precisa de três a quatro meses e, dependendo do projeto, 
são necessários até seis meses para absorver a obra”. 
 
Em São Paulo, o investimento mais expressivo é no Programa de Fomento ao Cinema Paulista, em 
parceria com a Secretaria de Cultura do estado, desde 2003. Antes disso, entretanto, o banco já 
apoiava o cinema. Atualmente são dez filmes patrocinados, entre eles Cabra Cega, Quanto Vale 
ou é Por Quilo?, Jogo Subterrâneo, Carandiru, O Quatrilho e O que é isso, companheiro? Para 
projetos como esses, assim como edição de livros e peças teatrais, a instituição tem se utilizado 
das leis de incentivo à cultura, como a Rouanet e a do Audiovisual, mas 80% do investimento do 
banco em cultura são feitos com recursos próprios. 
 
O Santander Banespa tem ativos totais de R$ 75,5 bilhões, 6,9 milhões de clientes, administra 
R$25,1 bilhões e R$ 29,3 bilhões de terceiros em depósitos e fundos de investimentos, 
respectivamente. È o quarto maior banco privado do País e o primeiro estrangeiro. O grupo 
Santander, com sede na Espanha, é o oitavo banco do mundo e o primeiro da Eurozona (países 
da União Européia que adotaram o Euro) em captação em bolsa de valores. Em 2004, o Grupo 
Santander obteve um lucro líquido de € 3,605 bilhões. 
 
SERVIÇO  
Apresentação de projetos (São Paulo): delmar@santanderbanespa.com.br ou (11) 5538-8552. 
 
Reserva das salas multiuso e do Átrio do Santander Cultural (Porto Alegre): solicitar por e-mail 
(Fale Conosco) no site www.santandercultural.com.br. 
Márcia Álvaro viajou para Porto Alegre a convite do Santander Cultural.  
 
Disponível em: <http://www.marketingcultural.com.br>. Acesso em 6 dez. 2005.  


