
2005 registra o maior salto no mecenato 
 
De um ano para outro, cerca de R$ 200 milhões a mais em investimentos via leis de incentivo 
foram direcionados para projetos culturais. Nunca houve salto tão grande.  
 
Um aporte de R$ 200 milhões em patrocínio foi o que se constatou em levantamento feito 
sobre os investimentos culturais aplicados por empresas durante o ano de 2005, via mecenato, 
em relação ao ano anterior. É o maior salto já verificado de um ano para outro desde 1996, 
quando os números passaram a ser pesquisados com freqüência.  
 
Os valores investidos beiraram os R$ 700 milhões, contra 507 milhões em 2004. Das áreas, a 
Música foi a mais procurada, particularmente a música erudita, que recebeu R$ 64 milhões, 
contra R$ 45 milhões em 2004 e houve um grande crescimento em artes cênicas, 
particularmente teatro. Alguns setores receberam patrocínio depois de muito tempo, como 
mímica, cujo último apoio havia sido em 1999 e outro pela primeira vez: orquestra. Tanto 
artes cênicas como música erudita são beneficiadas com 100% de abatimento do patrocínio.  
 
A região Sudeste continua sua escalada para uma cada vez mais ampla concentração de 
recursos aplicados via leis de incentivo. Dos R$ 700 milhões captados em 2005, cerca de R$ 
550 milhões vieram da região. Houve melhora no Nordeste e Sul, piora no Norte e pouca 
diferença no Centro-Oeste.  
 
O segmento que mais teve projetos apresentados e captados em 2005 foi Música (574 
projetos), seguido de Artes Cênicas com 500 projetos.  
 
De 1999 até 22 de agosto de 2006 foram destinados à cultura, com utilização das leis de 
incentivo federais, o montante de R$ 3,6 bilhões. 
 
Confira abaixo a análise dos investimentos por áreas e segmentos. Os números referentes a 
2006 são até 22 de agosto. 
 
Música: A mais beneficiada, com captação superior a artes cênicas, de quem perdeu em 2004. 
Dessa área, a música erudita vem a cada ano conseguindo mais apoio, com salto de R$ 12 
milhões de 2003 para 2004 e de R$ 19 milhões de 2004 para 2005. Até 22 de agosto último, o 
segmento já tinha conseguido R$ 21 milhões em patrocínio. O segmento Música em Geral 
também teve um significativo avanço na captação em relação a 2004, quando conseguiu R$ 25 
milhões e mais que dobrou em 2005. Música Instrumental manteve o mesmo nível nos dois 
anos e orquestra, finalmente, teve seu nome mencionado na lista em 2005. Captação da área: 
2004 – R$ 90.946.974,80. 2005 - R$ 142.415,538,28. 2006 – R$ 41.576.085,11. 
 
Artes Cênicas: O Teatro é senhor dos investimentos, como tem sido em anos anteriores. 
Conseguiu R$ 95 milhões em captação em 2005, contra R$ 65 milhões em 2004. A Dança vem 
a seguir com R$ 33 milhões em 2005, contra R$ 23 milhões em 2004. Depois do “boom” em 
2004, quando alavancou R$ 6 milhões, a Ópera teve seu pior resultado desde 2000, mas agora 
parece ter um ano promissor. Captou até agosto o mesmo valor que todo ano de 2005. Circo 
teve menos investimentos em 2005 e Mímica apareceu pela primeira vez, com R$ 150 mil. 
Captação da área: 2004 – R$ 99.051.898,73. 2005 – R$ 134.398.371,29. 2006 – R$ 
45.543.944,22.  
 
Patrimônio Cultural – Área que vem atraindo mais investimento ano a ano e o segmento mais 
atrativo tem sido o Arquitetônico – captou R$ 74 milhões em 2005, contra R$ 56 milhões em 
2004. Distante está Museu, que captou R$ 21 milhões, embora tenha mais que dobrado em 
relação a 2004. O primo pobre foi a Cultura Afro-Brasileira (conseguiu apenas R$ 89 mil. 
Captação da área: R$ 2004 – R$ 90.413.999,68. 2005 – R$ 128.021.102,45. 2006 – R$ 
27.550,181,67.  
 
Humanidades – Teve menos investimentos em 2005 e quase todos eles, como sempre, são 
dirigidos para Edição de Livros, com diferença brutal frente aos outros concorrentes dessa 
área. Este segmento atraiu R$ 72 milhões contra R$ 1,2 milhão do segundo colocado (Evento 



Literário). Apoio a periódicos despencou (só ¼ do recebido em 2004), assim como Biblioteca, 
que também teve muitos menos captação. Ponto negativo é Obras de Referência: continua em 
branco, como em outros anos, com exceção de 2004, quando conseguiu R$ 450 mil. Captação 
da área: 2004 – R$ 81.014.974,66. 2005 – R$ 75.794.712,59. 2006 – R$ 18.012.939,52.  
 
Artes Integradas – Área composta por projetos que abrangem mais de um segmento, foi a 
quinta mais bem sucedida em 2005. Carnaval alcançou apenas R$ 4,4 milhões. Captação da 
área: 2004 – R$ 61.292.191,45. 2005 – R$ 76.750.557,43. 2006 – R$ 32.161.499,36.  
 
Artes Plásticas – Também teve um crescimento substancial em 2005, com captação 
equivalente para Plásticas e Exposições Itinerantes. Gravura nada conseguiu e Gráficas ficou 
com apenas R$ 431 mil. Captação da área: 2004 – 43.936.959,14. 2005 – R$ 67.783.635,76. 
2006 – R$ 22.130,101,03. 
 
Audiovisual – É a área que menos atraiu investimentos, mesmo com uma lei específica (lei do 
Audiovisual) que oferece 125% em benefícios para o patrocinador. Destaque para Difusão, 
segmento mais patrocinado em 2005, como em anos anteriores. Captação da área: 2004 – R$ 
50.966.580,71. 2005 – R$ 66.528.790,39. 2006 – R$ 27.456.122,95.  
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