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Uma das mais importantes promotoras brasileiras de eventos culturais, a BrasilConnects fez 24 
exposições no País e 23 no exterior, que foram vistas por cerca de 8 milhões de pessoas. Entre as 
mostras mais importantes assinadas pela empresa em território nacional estão 500 anos de arte 
russa, 100 anos de arte francesa, guerreiros da China e o acervo da Tate Galery, de Londres 
(atualmente em cartaz em São Paulo). Nesta entrevista, Adolfo Melito, diretor executivo da 
BrasilConnects, conta que no momento busca patrocínio para três exposições de arte brasileira 
em Paris, a serem realizadas no Grand Palais, no Museu da Fotografia e no Centro Georges 
Pompidou. Com o sucesso do trabalho que tem feito desde sua criação, em 2001, a 
BrasilConnects começa a ser procurada por instituições internacionais de arte e cultura 
interessadas em trazer ao Brasil seus acervos. Melito conta que é capaz de produzir um tipo de 
comunicação para cada exposição que realiza, com o apoio ou patrocínio de empresas para 
mostras que podem ter foco em um público específico, como das classes A e B, ou mais 
abrangente, que vai da classe A à E. Outra novidade antecipada pelo diretor executivo é que a 
BrasilConnects está montando um programa de incentivo de pessoas físicas a eventos culturais, 
mas isso ainda não está formatado.  
 

 
melito: criamos conexões para trazer para o Brasil o que há de melhor no mundo em arte e em cultura 

 
Meio & Mensagem - A BrasilConnects costuma organizar projetos culturais grandiosos, como as 
exposições "Guerreiros de Xian e a Cidade Proibida" e a "Bigger Splash - a Arte Britânica da Tate", 
com acervo da Tate Galery, ambas em São Paulo. Como é a estrutura para montar os projetos? 
Quantos meses de planejamento são necessários para executar atividades desse porte?  
 
Adolfo Melito - Na realidade, se começarmos a falar sobre a questão da BrasilConnects hoje, 
evidentemente é um momento de maturação importantíssimo, porque é uma empresa muito 
recente, muito jovem; foi formada em 2001. Na questão de percepção no Brasil, do que ela está 
fazendo, realmente foram quatro grandes projetos. Em uma organização do tamanho da nossa, 
trabalha-se com um ciclo de planejamento de três a quatro anos antes do evento ser realizado. 
Evento esse que pode durar três ou seis meses. Mas é um pouco ilusório pensar que, no Brasil, 
possa-se fazer qualquer coisa com um planejamento tão antecipado. Pensamos que nosso prazo 
deveria ser em torno de um ano a um ano e meio - mais ou menos a metade do que é praticado 
lá fora. E não acreditamos que entremos nesse esquema já a partir de 2004. Mas no ano 
seguinte, talvez já tenhamos um prazo de antecipação bastante razoável, que nos permita 
apresentar a programação ao mercado com dois anos de antecedência.  
 
M&M - Qual é o critério para a escolha dos projetos?  
 
Melito - Alcançamos grande visibilidade ao realizar exposições brasileiras fora do Brasil, em países 
como Inglaterra, Estados Unidos, Itália e Portugal, entre outros. Há mais exposições feitas fora do 



País, embora muitas não sejam tão grandes como aqui. No Brasil são quatro. Parade - 100 anos 
de arte Francesa no século XX, 500 anos de arte Russa, China e agora a do acervo da Tate. E aí 
começam dois movimentos. Primeiro, vai se ao encontro de um objetivo que é promover a arte e 
a cultura brasileiras. Essa é uma missão da BrasilConnects. Isso não se refere só a promover 
eventos apenas no Brasil, mas aqui e lá fora também. Ao mesmo tempo, criamos essas conexões 
para trazer para cá o que há de melhor no mundo em arte e em cultura. Como é que se monta 
uma agenda disso? Primeiro, por meio da percepção de quais são as oportunidades , e segundo, 
pelos relacionamentos criados, como ocorreu com a Tale Galery. Quando pensaram em fazer uma 
turnê internacional para expor o acervo deles fora da Inglaterra, procuraram a BrasilConnects. O 
mundo cultural é uma coisa muito ampla. A China, por exemplo. A negociação para realizar a 
exposição levou um ano. Mas, na realidade, as relações estabelecidas não foram só na esfera 
governamental - e lá tudo tem obrigatoriamente uma relação com o governo. Houve a parte 
técnica e cultural, os museólogos, as missões brasileiras para trazer duas grandes exposições ao 
mesmo tempo, a "Guerreiros de Xian", que veio de uma região, e a "Cidade Proibida", o que 
gabaritou a BrasilConnects a levar uma exposição brasileira para a Cidade Proibida. Na realidade, 
lá não é um local para exposições, muito menos internacionais. Eles têm um regime fechado, mas 
essa abertura foi obtida por meio de um relacionamento que gerou confiança recíproca.  
 
M&M - A missão da BrasilConnects é disseminar a cultura nacional aqui e no exterior, mas agora 
está havendo uma exposição cujo tema é arte inglesa. Como funciona a escolha de temas? Há a 
pretensão de atuar com cultura nacional e também apresentar culturas internacionais para o 
público brasileiro?  
 
Melito - Funcionamos nas duas frentes. Quando se começa a estabelecer conexões, é preciso fazer 
isso. É um requisito nosso retomar o trabalho de temas brasileiros, o que começa a ser feito a 
partir do ano que vem com um grande projeto, que tem sido elaborado ao longo dos últimos 
quatro meses para acontecer em 2004. Mas também haverá projetos internacionais no Brasil no 
próximo ano, sendo que um deles, pelo menos, vai remeter o tema para a questão local também. 
Posso antecipar, por exemplo, uma exposição sobre a moda no mundo nos últimos cem anos. O 
título será Fashion Passion. Vai começar na semana do São Paulo Fashion Week. Essa mostra terá 
uma parte nacional, preparada por três curadores brasileiros. Haverá também um trabalho feito 
por jovens estilistas e artistas da moda. Eles vão fazer uma coisa viva durante a exposição, que é 
montar pequenos palcos e realizar performances de coisas criativas e bem-humoradas sobre a 
arte brasileira. Portanto, das três exposições do ano que vem, duas têm essa preocupação muito 
forte.  
 
Meio & Mensagem - A BrasilConnects tem um projeto de arte e educação. Como funciona?  
 
Melito - É um programa muito forte que recebe uma porcentagem dos investimentos. Focamos 
escolas públicas, das regiões mais pobres, embora também possamos aceitar alunos de outras 
escolas e de entidades assistenciais de pessoas com deficiências físicas. Só na exposição sobre a 
China, recebemos 190 mil visitantes nessa categoria. Há toda uma estrutura montada, com 
central de atendimento telefônico, agendamento, preparação dos monitores. Devolvemos essa 
questão para a sociedade. Afinal, somos uma ONG, uma empresa sem fins lucrativos. Por isso 
tentamos desenvolver a sustentabilidade desse programa, obtida por meio de patrocínios de 
pessoas físicas - um projeto que vai ser lançado.  
 
M&M - Hoje só há os de pessoas jurídicas?  
 
Melito - Só. Não podemos falar muito sobre isso ainda porque está sendo montado.  
 
M&M - Os patrocínios cobrem quanto do custo necessário para uma exposição?  
 
Melito - Dentro de uma distribuição normal, o patrocínio deveria cobrir 75% do total. Estamos 
chegando perto disso.  



 
M&M - Quais os aspectos a serem considerados quando se decide levar a marca Brasil para o 
exterior?  
 
Melito - Divulgar o Brasil no exterior é um ponto muito importante. Esse é um dos papéis da 
BrasilConnects. Estamos divulgando o País. Isso estabelece uma relação tão ampla que é difícil 
analisar apenas sob um aspecto. É claro que, culturalmente, pode-se falar que o Brasil tem 
competência para fazer coisas de bom e de alto nível. Uma exposição pode associar algo de 
qualidade à imagem da marca, mas quando fazemos alguma coisa, o primeiro viés é a cultura. O 
segundo viés é que há competência local. Existe um Brasil diferente daquilo que se conhece nos 
estereótipos. Assim, cria-se uma imagem diferente do País. Ao mudar, também surgem as 
relações comerciais decorrentes desse processo. Ao levar alguma exposição sobre o Brasil para o 
exterior, há missões, empresários, governo, negócios. Penso que isso vai crescer cada vez mais. 
Trata-se de um gancho que a BrasilConnects pegou, um nicho que não havia sido explorado no 
passado. A não ser de uma maneira independente, como quando um artista brasileiro vai para 
fora, é reconhecido e faz sucesso. Mas no nosso caso é uma coisa mais ampla, que guarda relação 
com aquilo que está sendo feito no País, como quando o governo dá uma ajuda para trazermos 
uma missão chinesa para o Brasil ou vice-versa.  
 
M&M - O governo tem ajudado a tornar viáveis os projetos internacionais?  
 
Melito - É quase o contrário. Quer dizer, tentamos enxergar as oportunidades. Por exemplo, um 
primeiro indicador para desenvolver alguma coisa no Brasil é ver se há um movimento do 
Itamarati para estabelecer relações com outros países. Podemos fazer algo relacionado a isso 
aqui, trazendo um pouco da cultura de fora para cá e levando um pouco da nossa cultura para 
aquele país. São envolvimentos que podem ser iniciados pelo próprio governo.  
 
M&M - Foi o caso da exposição da China? Mesmo durante a campanha, o presidente Lula sempre 
ressaltou a intenção de aproximar o Brasil daquele país...  
 
Melito - Sim. No final de maio, estava prevista a vinda de uma missão chinesa ao Brasil, que ia se 
encontrar com empresários. Claro que outros desdobramentos ocorreriam a partir daí para visitas 
a alguns Estados. Ao mesmo tempo, havia um grupo de empresários brasileiros que ia para a 
China. Isso tudo não aconteceu em decorrência da pneumonia asiática. A questão foi interrompida 
por causa de problemas totalmente diferentes. Tanto que será realizada uma exposição do Brasil 
na China no ano que vem. A data ainda vai ser fixada. Existem empresas nacionais que atuam na 
China, como a Embraer ou a Embraco. Aliás, o Brasil é o maior produtor exportador do mundo na 
área de compressores para geladeiras. É um mercado mundial de 100 milhões de unidades por 
ano. O País fabrica e exporta. Fabrica um pouco lá fora, na China - 25 milhões de compressores 
por ano, o que representa 25% do mercado mundial.  
 
M&M - A BrasilConnects vai intensificar a promoção desses intercâmbios culturais e, 
conseqüentemente, de negócios?  
 
Melito - Depende do produto. Se pensarmos em uma empresa que pretende se estabelecer no 
mercado francês, é natural que ela queira chegar lá de maneira simpática. Por isso, pode 
participar de uma exposição brasileira lá fora e dizer "estou aqui, com a cultura brasileira, 
incentivando o museu francês". É um trabalho de relacionamento com o mercado em que ela está 
ingressando. As relações na China talvez sejam até um pouco diferentes. A Embraco fornece para 
o consumidor final. A Embraer fornece para o mercado institucional e o mercado de empresas 
grandes. Então existem duas divisões diferentes. Quer dizer, a Embraco pode fazer essa 
aproximação porque tem uma relação muito grande com o mercado chinês, e é uma empresa com 
responsabilidade social, demonstrando que está lá fazendo um trabalho sério. Então, a cada 
motivação é diferente.  
 



M&M - O que o senhor pensa sobre as leis de incentivo à cultura?  
 
Melito - Temos a percepção de que quando há o incentivo, nivelam-se os projetos por baixo.  
 
M&M - Por quê?  
 
Melito - Porque há uma quantidade muito grande de projetos no mercado. Nem sempre o mérito 
da qualidade sobressai. Muitas vezes são levados em conta outros fatores, como questões de 
relacionamento. Se as empresas tiverem que colocar no plano de marketing as ações que farão 
nessa área, efetivamente vão aplicar o dinheiro naquilo que há de melhor. Estou dizendo isso sem 
nenhuma crítica, mas apenas como uma constatação. É uma coisa pessoal, minha. Pode ser que 
num dado momento não haja mais incentivo. E como é que você sobrevive caso não haja 
incentivo? Só se tiver uma coisa muito boa, de grande qualidade. É o conceito do compromisso, 
da consistência, da credibilidade, que precisa estar constantemente na visão. A longo prazo, 
ninguém pode garantir que haverá incentivo nessa área. Esse é o primeiro ponto. Às vezes o 
incentivo é muito importante e a correta aplicação dele faz parte do trabalho da BrasilConnects.  
 
M&M - Você comentou uma coisa que é realmente uma das grandes críticas feitas às leis de 
incentivo. Por ter renúncia fiscal, muitos produtores dizem que a política cultural do País está nas 
mãos do diretor de marketing das empresas. O fato de a política cultural do Brasil ter na lei de 
incentivo o principal instrumento de fomento à cultura não pode gerar desvios? Ou seja, 
valorizam-se projetos que dão visibilidade em detrimento de uma parte importante da cultura 
nacional, que fica esquecida?  
 
Melito - Acho que quando um diretor de marketing, diretor financeiro ou presidente de empresa 
opta por um projeto cultural, ele está colocando nisso o seu principal ativo, que é a marca. Ela é o 
bem mais importante que a empresa tem. Cada vez mais o consumidor associa a decisão de 
consumo ao comportamento da marca no mercado em relação a vários fatores. Se existem 
projetos que não conseguem alcançar empresas maiores ou aquelas que façam esse tipo de 
investimento, cabe aí um outro instrumento que possa atender essas pequenas empresas, esses 
pequenos produtores. Aqui em São Paulo há a Lei Mendonça e há também uma discussão na 
Câmara Municipal sobre um projeto de lei que fala da destinação de uma parte daquilo que uma 
empresa investe em um projeto cultural para atender os pequenos produtores, que não têm esse 
acesso às grandes companhias. Eu particularmente considero o modelo muito bom.  
 
M&M - Você arriscaria um palpite sobre qual rumo o novo governo deve seguir nessa área de 
incentivo cultural?  
 
Melito - Se olharmos a longo prazo, vê-se que o incentivo tende a desaparecer. A minha visão é 
essa. Pode ser que eu me engane redondamente. Ouço a todo momento discussões sobre a 
reforma tributária, aumentos de impostos. Na realidade, o governo precisa sanear a questão. É 
claro que isso tem um peso maior ou menor, acho que o governo atual não tiraria esse incentivo. 
Mas agora não dá para ter uma visão do que será daqui a quatro anos. É necessário fazer uma 
leitura de longo prazo. A tendência futura é de que as empresas passem a assumir esse papel 
mais do que o governo.  
 
M&M - O problema seria que há muitos empresários que só o fazem porque existe a renúncia 
fiscal?  
 
Melito - Há muitos empresários que não o fazem apesar da renúncia. Mandei levantar todas as 
empresas que são de capital aberto. Se você entra no site da Bovespa, abre o resultado das 
companhias no ano passado, analisa os balanços e compila, chega a pelo menos 250 empresas; 
se compilar os valores de renúncia fiscal delas, chega a cerca de R$ 200 milhões. O Ministério da 
Cultura divulga esse número e ele é de mais de R$ 400 milhões. Ou seja, as companhias de 
capital aberto, que estão listadas na Bolsa de Valores, representam a metade desse volume. E 



todas elas têm uma proposta de ser transparente, publicam balanços, têm acionistas, conselho de 
administração, governança corporativa etc. Essas organizações são responsáveis possivelmente 
por metade do valor que se investe no mercado cultural. Mas as quatro ou cinco primeiras 
empresas correspondem a 50% do total.  
 
M&M - De incentivo?  
 
Melito - Do total de incentivo potencial desse grupo de empresas. E aí temos uma Eletrobrás, uma 
Chesf e o Banco do Brasil. Ou seja, 50% é por parte do governo. Existe uma distorção 
interessante aqui. O governo tem que usar esses recursos porque na realidade são as empresas 
que deram maiores resultados, do ponto de vista de capital aberto. Evidentemente, há grandes 
companhias que geram incentivos muito altos, como o Grupo Votorantim, e vários outros, que 
tenham ou não responsabilidade de publicar balanços.  
 
M&M - Ou seja, o universo é pequeno?  
 
Melito - O universo é restrito a uma concentração. As maiores companhias são responsáveis pela 
maior participação. O trabalho tem que ser feito por um grupo muito grande de empresas. Por 
isso eu penso assim: enquanto o incentivo for o ponto-chave, você tem essa visão. Começamos a 
trabalhar um pouco mais fora dessa visão só cultural. Um projeto como esse que estamos 
começando a apresentar aqui, o da moda, obrigatoriamente não vai ter que sair da área cultural 
das empresas. No mercado de patrocínios, em São Paulo, o maior volume de investimentos 
destina-se a uma empresa chamada CIE, que controla o Credicard Hall, Teatro Abril, DirecTV, ATL 
Hall, e um agora em Brasília. Ela teve um total de funding no ano passado entre R$ 25 milhões e 
R$ 28 milhões. Ela é a maior do mercado. Se você me perguntar quanto disso é de renúncia 
fiscal, vou dizer que é no máximo 40%.  
 
M&M - Por conta dessa proporção, nós podemos fazer que leitura?  
 
Melito - Que é necessário caminhar do ponto de vista estratégico, mercadológico e os projetos que 
temos para a importante fatia de incentivo que existe naturalmente, que é cultural, precisam ser 
encaminhados e ter pessoas preparadas para trabalhar esse assunto no mercado, sem ter a visão 
de incentivo. Tudo depende de se ter uma estratégia da marca. Eu já começo a ouvir empresas 
falando que não se trata da questão da comunicação, de investir milhões em mídia, não é mais 
apenas isso que é importante. Quer dizer, não há uma necessidade de fazer algo por atitude, uma 
coisa mais de posicionamento, de imagem, de relacionamento de imagem, de responsabilidade 
social. A grande maioria das empresas vai buscar projetos sociais. É tudo o que o Brasil precisa 
hoje. Então quem vai investir mais na parte social? É o governo ou a iniciativa privada? Minha 
visão é de que cada vez mais esse será o papel da empresa. E esse é o mercado que não é 
incentivado. Isso exemplifica aquela visão que temos com relação à cultura. A cultura é 
incentivada, tem um apelo, porque você está falando de bens culturais do País, que começa a se 
desenvolver. Você fomenta iniciativas nas bases da sociedade. As empresas têm que associar a 
marca com a responsabilidade social e isso não está sendo divulgado. Então fala-se assim: onde é 
que estou? Como que faço para conseguir chegar lá? Aí vem o trabalho que está sendo feito por 
nós, organizações que conhecem esse mercado e sabem desenvolver programas que possam dar 
visibilidade - quando você precisa dela. Este é o caso específico e que eu considero uma das 
grandes diferenciações da BrasilConnects: o alto nível de visibilidade dos programas que fazemos.  
 
M&M - Com uma mídia espontânea enorme, não é?  
 
Melito - E com mídia comercial também.  
 
M&M - Qual é a média de investimentos em mídia por exposição?  
 



Melito - Na Tate, por exemplo, para o período da exposição compreendendo o lançamento e a 
sustentação até o final, nós estamos investindo o correspondente a duas vezes esse valor em 
nível de trabalho, R$ 3 milhões, levando em conta valores de tabela cheia.  
 
M&M - 6/10/2003 

 


