
Banco explora nicho cultural 
 
Banco criou tradição em Minas no atendimento a produtores e empresas quanto a questões 
relativas ao incentivo fiscal à cultura. 
 

 
 
Há um Banco mineiro que há anos se propõe a trabalhar no campo de incentivos fiscais à 
cultura, auxiliando empresas e produtores a viabilizarem seus projetos ou patrocínios.  
 
O Banco Bonsucesso completa 15 anos oferecendo atendimento personalizado para seus 
clientes nas áreas de captação de recursos, consultoria em leis de incentivo e mecanismos 
para prestação de contas. Uma empresa do grupo foi criada especialmente para gerenciar 
essas ações, ao qual foi dado o nome de Culturainvest.  
 
Os clientes com projetos aprovados na lei federal compreendem hoje 21% do total da carteira 
de clientes do Banco, representando 59% do saldo médio mensal.  
 
Facilidades como impressão do nome do projeto cultural na folha de cheque e no extrato 
bancário, documentação simplificada para abertura de conta corrente, encerramento da conta 
sem burocracia quando findar o projeto, cheque especial carbonado com copia são algumas 
entre outras oferecidas pela instituição.  
Acompanhe abaixo entrevista concedida à revista por Adriana Almeida do Carmo, do Grupo 
Bonsucesso.  
 
Marketing Cultural online – Qual o histórico de vocês no apoio a projetos culturais?  
 
ADRIANA DO CARMO – O banco Bonsucesso investe em projetos culturais através da renuncia 
fiscal das leis de incentivo há mais de 12 anos. Iniciamos nossos trabalhos em 1995 com o 
"Prêmio Bonsucesso de Artes Cênicas".  
Vimos então que esta iniciativa era interessante e começamos a convidar clientes e parceiros 
do banco para fazerem investimentos também. Neste período surgiu um departamento 
responsável por esta consultoria chamado inicialmente de "Cultura", que mais tarde se tornou 
uma empresa chamada Culturinvest, registrada apenas em 2002. Hoje, além dos 
investimentos como pessoa jurídica, o Banco Bonsucesso também incentiva seus funcionários 
executivos a doarem como pessoa física.  
 
MCO – Como são executados os serviços de captação, consultoria, etc? Quais são os requisitos 
para algum proponente ou produtor obtê-los? 
 
AC - Nosso trabalho é de prestar assessoria às empresas interessadas em utilizar as leis de 
incentivo e paralelamente mantemos um banco de projetos, que são apresentados a estes 
possíveis investidores. Os projetos passam por um crivo de avaliação, com requisitos para 
produtores e projetos, como: idoneidade, responsabilidade, alcance, credibilidade, capacidade 
da equipe envolvida de realização, dentre outros. Os produtores interessados em incluir seus 
projetos em nosso banco podem cadastrá-los diretamente no site: www.culturinvest.com.br, 
na opção como propor projetos. 
 



MCO – Como está lidando com a dificuldade de o MinC exigir agora abertura de conta no Banco 
do Brasil para projetos do mecenato? Quantas contas assim vocês tinham antes? E quantas 
têm atualmente por conta dessa proximidade com projetos culturais? 
 
AC – O Banco Bonsucesso possui hoje uma carteira com mais de 1.000 clientes de projetos 
culturais, que possuem uma gerência específica para atendê-los, dentro das exigências de 
cada lei de incentivo. Até o momento não sofremos em nada com a mudança da lei Rouanet, 
mas estamos nos preparando, pois em um futuro breve isto irá nos afetar bastante. Os 
clientes com projetos aprovados na lei federal compreendem hoje 21 % do total da nossa 
carteira, representando 59 % do saldo médio mensal.  
 
MCO – Vocês atendem somente clientes de MG? 
 
AC – O Banco Bonsucesso possui correspondentes em todo o Brasil, mas agência bancária 
apenas em Belo Horizonte. 
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