
No que as grandes gastam seu imposto 
 
Levantamento mostra as tendências de investimento feito pelas 10 maiores investidoras de 
cultura em 2006. 
 
Música é o segmento favorito de cinco das dez principais empresas patrocinadoras de cultura 
no País. Pelo menos foi assim no ano de 2006, conforme levantamento feito pela revista 
Marketing Cultural Online com base na listagem publicada na edição passada e que mostrou 
todos os projetos apoiados por essas companhias. 
 
A campeã em investimentos no setor, Petrobras, apoiou cerca de 600 projetos naquele ano e, 
dos 452 pesquisados pela revista, 130 foram da área de música. Esse segmento foi preferido 
também por Eletrobrás, Bradesco/Previdência, Telemar e Gerdau.  
A Petrobras foi a que mais apoiou projetos em todos os segmentos. Depois de música ela 
preferiu investir em Patrimônio/Restauração (71 projetos) e cinema (54).  
 
Para efeito de pesquisa, a revista escolheu os segmentos Música, Dança, Teatro, Patrimônio 
Histórico/Restauração, Cinema, Exposição e Mostra, Livro/Revista/Catálogo, Centro 
Cultural/Centro de Estudos, Circo e Prêmio. 
 
Os projetos que mais receberam verba da Petrobras foram o Prêmio Funarte de Teatro Myriam 
Muniz (R$ 5,6 milhões) e a preservação do Sítio Histórico de Olinda (4,8 milhões). 
Confira pelo gráfico abaixo as tendências de apoio a projetos apoiados pela Petrobras.  
 

 
 
O Banco do Brasil também investiu mais em música, seguido de Exposição e Mostra. A maioria 
dos projetos apoiados por esse banco estatal visa ocupar os espaços de seus Centros Culturais 
existentes em São Paulo, Rio e Brasília. Dos dez segmentos escolhidos pela revista, o BB só 
não apoiou Circo e Prêmios.  
O BB prestigiou com mais verba a Exposição Amish Kapoor (R$ 1,1 milhão) e Um Século de 
Arte Cubana (1 milhão). 
 

 
 



Outra estatal, a Eletrobrás, direcionou seus investimentos para Música (35 projetos) e 
Exposição e Mostra (24 projetos), mas prestigiou todos os outros segmentos, com exceção de 
Circo. Cinema (15) e Teatro (14) também tiveram maior atenção por parte da empresa.  
Os maiores investimentos da Eletrobrás foram para a Escola de Samba da Mangueira (R$ 500 
mil) e para o próprio Prêmio Eletrobrás de Teatro (R$ 300 mil). 
 

 
 

 
Principal empresa não estatal no investimento à cultura (via leis de incentivo) no ano de 2006, 
a Companhia Vale do Rio Doce apoiou mais projetos ligados a Patrimônio/Restauração (6) e 
Exposição e Mostra (4), entre os 15 pesquisados pela revista. Quase um terço do valor 
aplicado pela CVRD foi para a temporada da Orquestra Sinfônica Brasileira (R$ 5 milhões) e R$ 
2,2 milhões foram destinados à segunda etapa do restauro do Palácio Anchieta. 
A CVRD não apoiou ações ligadas a Dança, Teatro, Cinema, Circo e Prêmio. 
 
 

 
 
 

Através de sua matriz, o Bradesco centralizou a maior parte dos investimentos do grupo em 
2006. Foram R$ 13,7 milhões distribuídos, principalmente em projetos teatrais, com destaque 
para a peça O Fantasma da Ópera, que recebeu da instituição R$ 4,8 milhões. A segunda peça 
foi My Fair Lady, com R$ 2,5 milhões.  
O Bradesco com CNPJ da matriz investiu ainda em revista, no plano bianual do MAM, em 
exposição, dança e música. 
 



 
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem longa tradição de 
direcionar seus investimentos via lei Rouanet em projetos de Patrimônio Histórico ou 
Restauração.  
Dos 27 projetos pesquisados pela revista, 14 foram para este segmento, com destaque para o 
Museu de Artes e Ofícios (arquitetura e restauração), no valor de R$ 1,8 milhão e o Projeto 
Restauração da Igreja Matriz N. Sra. dos Remédios de Paraty (R$ 777 mil).  
O BNDES investiu ainda em Música, Dança, e Livro. 
 
 

 
 
Outro braço do grupo, o Bradesco Previdência escolheu a Música entre os segmentos mais 
apoiados, embora a maior parte de sua verba aplicada em 2006 (R$ 9,7 milhões) tenha sido 
direcionada para o Festival Internacional de Inverno de Campos de Jordão (R$ 1,3 milhão), 
evento tradicionalmente realizado pelo governo do Estado de São Paulo.  
Entre os 22 projetos pesquisados pela revista, foram apoiados pela empresa seis projetos de 
música, 1 de dança, 3 de teatro, 2 de Patrimônio, 2 de Exposição/Mostra, 3 de livro/revista e 4 
de Centros Culturais. Cinema, Circo e Prêmio foram os segmentos não apoiados. 
 

 



No ramo da telefonia, a Telemar foi quem mais utilizou incentivo fiscal para apoiar cultura em 
2006 (8,9 milhões), embora seu incentivo maior tenha sido para o Museu do Telefone (R$ 1,4 
milhão). Mas a Telemar prestigiou cinco projetos de música, dois de teatro, um de cinema, 
dois de exposição, um de livro, um de Centro Cultural entre os 15 pesquisados pela revista. 
 
 

 
 
A Mineração Brasileira Reunidas (MBR) também aplicou R$ 8,9 milhões em 2006, 
principalmente em projetos de interesse de Minas Gerais. Dos 14 projetos pesquisados, cinco 
foram de cinema e quatro de Centros Culturais.  
Os dois maiores foram o Teatro Móvel Giramundo (R$ 1,1 milhão) e Circulação Corpos 
Artísticos do Palácio das Artes (R$ 800 mil).  
A revista pesquisou 14 projetos da MBR. 
 
 

 
 
 

A Gerdau foi a 10ª colocada no ranking de maiores investidores culturais de 2006, mas teve 
preferência destacada nas áreas de música e centros culturais ou de estudos.  
A revista pesquisou 35 projetos entre os apoiados por esta gigante da metalurgia e verificou 
que 14 foram para ações musicais e 12 para centros culturais ou de estudos.  
O Festival de Jazz de Ouro Preto (R$ 700 mil) e o Festival de Inverno e Música Erudita, 
também de Ouro Preto (R$ 500 mil), foram os projetos mais prestigiados.  
A Gerdau apoiou ainda ações ligadas ao teatro, patrimônio/restauração, cinem e cinema. 
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