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Mecenas do
século XXI
Empresas fortalecem marcas com investimentos
em projetos culturais; a área deve receber
R$ bilhão neste ano por meio de programas
de incentivos fiscais

giam com o Renascimento, as
grandes empresas nacionais inves-
tem hoje em projetos de variadas
expressões culturais. O objetivo
não difere muito do daquela época.
O mecenato era praticado princi-
palmente pelos burgueses enrique-
cidos com o comércio em troca de
prestigio social e divulgação de
suas atividades
comerciais. Os
empresários de
hoje usam o
marketing cul-
tural para forta-
lecer a marca e a
imagem das com-
panhias junto ao
público, ao mes-
mo tempo que,
como os Médi-
cis e o papa
Júlio II no pas-

sado, contribuem para o desenvol-
vimento cultural da sociedade.

Os protetores das artes podem
contar atualmente com a ajuda dos
incentivos fiscais governamentais.
Os investimentos em cultura por
meio de renúncia fiscal têm cresci-
do anualmente e deverão atingir
neste ano um montante entre R$
900 milhões e RS l bilhão, segun-
do Roberto Nascimento, secretário
de Incentivo e Fomento à Cultura
do Ministério da Cultura (MinC).
De acordo com ele. aumentou tain-

bém o número de pessoas físicas
patrocinando projetos culturais. A
conhecida Lei Rouaneí, criada em
1991, permite às empresas (e pes-
soas físicas) que investem em pro-
jetos culturais deduzir do Imposto
de Renda (IR) até 100% do valor
patrocinado, desde que não ultra-
passe o limite de 4% do IR devido.

O governo promoverá, neste
ano, reuniões com as grandes cor-
porações para criar um fórum de
discussão permanente para articu-
lar investimentos corporativos em

cultura. "Esta-
mos trabalhan-
do com grandes
empresas e com
instituições e
confederações
nacionais do co-
mércio, da indús-
tria e de serviços,
que podem ser
agentes catalisa-
dores de seus asso-
ciados", explica o
secretário.



Só no Estado de São Paulo
foram investidos no ano passado
R$ 40 milhões na área de cultura,
sendo R$ 25 milhões financiados
por empresas e R$ 15 milhões de
investimentos diretos do orçamen-
to da Secretaria Estadual da Cultu-
ra (SEC). A expectativa para 2008
é de que o patrocínio privado cres-
ça em mais R$ 10 milhões e que os
investimentos públicos se mante-
nham no mesmo patamar, segundo
previsão de Ronaldo Bianchi,
secretário-adjunto da SEC. O pro-
grama de incentivo à cultura do
governo paulista, chamado de PAC
(Programa de Ação Cultural),
começou há dois anos e concede
incentivo fiscal através da dedução
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (TCMS).

Bianchi, que já ocupou o cargo
de vice-presidente do Itaú Cultural,
acredita que a principal dificuldade
para as empresas investirem em
cultura é que elas precisam, antes
de tudo, definir um objetivo a ser
associado às suas marcas e aplicar

os recursos disponíveis em projetos
coerentes com a missão da empre-
sa. Do ponto de vista dos artistas,
ele acredita que a principal dificul-
dade é a disputa pela captação dos
recursos.

Conseguir um patrocinador é
uma das fases mais difíceis do pró-

Criada há
16 anos, a Lei
Rouanet está
desatualizada

cesso. Não basta encontrar um
mecenas interessado em financiar a
arte. O caminho é burocrático e a
concorrência é grande. Dos proje-
tos que recebem autorização para
patrocínio somente 25% conse-
guem captar os recursos, segundo
José Castilho Marques Neto, secre-
tário-executivo do Plano Nacional
de Livre Leitura (PNLL) e membro

do Conselho Nacional de Incentivo
à Cultura (CNIC), que se reúne
mensalmente para apreciar a con-
cessão de benefícios a projetos cul-
turais. O desconhecimento das leis
de incentivos fiscais e dos benefí-
cios do marketing cultural, por par-
te dos empresários, é, na opinião de
Marques Neto, uma das causas que
dificultam a captação.

Outro problema que o setor tem
que resolver é a necessidade de
ajustes na Lei Rouanet para atuali-
zá-la a uma realidade bastante dife-
rente da época em que foi criada,
há 16 anos, quando não se falava
tão presentemente em questões
como meio ambiente e internet.
"Hoje há colocações específicas.
Uma obra de arte na internet é arte,
é cultura? O meio ambiente interfe-
re na vida humana do ponto de vis-
ta cultural, ou não? Alguns parâ-
metros novos que surgiram de
maneira acelerada teriam que ser
rediscutidos sob a lei", afirma Mar-
ques Neto. De acordo com ele,
alguns projetos de livros ligados a
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temas ecológicos algumas vezes
são aprovados e outras não, depen-
dendo da forma como são apresen-
tados, porque não é um assunto
previsto na lei. Segundo Nasci-
mento, o MinC pretende iniciar
neste ano uma discussão pública, a
partir de um fórum nacional, para
promover uma ausculta da socieda-
de e dos setores envolvidos e reco-
lher propostas e considerações
sobre possíveis mudanças na lei a
serem apresentadas ao Congresso
Nacional. "A lei tem mais de 15
anos, tempo mais que suficiente
para que se façam ajustes e melho-
rias", declara Nascimento.

Outra crítica que o marketing
cultural enfrenta é sobre os crité-
rios de uso dos incentivos fiscais
concedidos pelo governo. A classe
artística muitas vezes vê projetos
estrangeiros ou eventos com gran-
de facilidade de retorno de capital
por venda de ingressos recebendo
incentivo governamental em detri-
mento de produções nacionais, às
vezes em regiões distantes, que
não têm como obter receita
cobrando entrada, para um espetá-
culo, como, por exemplo, de um
circo mambembe.

"O Brasil é um país de riqueza
cultural muito grande, mas a
maneira como os incentivos fiscais
são usados acaba privilegiando
projetos que talvez pudessem rece-
ber patrocínio privado sem neces-
sariamente utilizar incentivos
públicos", diz Fernando Rossetti,
secretário-geral do Grupo de Insti-
tutos, Fundações e Empresas
(Gife), que lançou no ano passado
o Fórum de Investidores Privados
em Cultura. "O Fórum é um lugar
onde os investidores privados em
cultura podem discutir suas práti-

cas, trocar experiências e alinhar
suas visões, inclusive pensando
projetos conjuntos", declara Ros-
setti. Ele acredita que o Fórum aju-
dará a construir referenciais do que
é um bom uso de incentivos fiscais
na cultura.

"Aqui temos esse discernimen-
to. As leis de incentivo não podem
ser usadas para benefício comercial
da empresa", afirma Elly de Vries.
coordenadora de projetos culturais
do Banco Real. Se o foco do even-
to cultural é comercial, com o obje-
tivo de captar clientes, o Real usa
recursos próprios, como, por exem-
plo, na peça de teatro Parem de
Falar Mal da Rotina, que será
encenada nos meses de abril, maio
e junho em São Paulo e que visa
estreitar o relacionamento com os
clientes categoria Van Gogh. "Esse
projeto tem foco no relacionamen-
to com viés cultural e, portanto,
não usa recursos incentivados", diz
Elly de Vries. Os patrocínios do
Real com incentivo fiscal usam a
Lei Rouanet. O Real, segundo a
coordenadora, dá preferência a
projetos com perfil de sustentabili-
dade, que não sejam pontuais, e por
isso patrocina a preservação do
acervo e atividades nos Museus de
Arte Moderna de São Paulo e do
Rio de Janeiro, que em 2008
entram em seu terceiro ano de
patrocínio. O banco também está
financiando o Museu do Futebol,
em parceria com a Fundação
Roberto Marinho, que será inaugu-
rado este ano no Estádio do
Pacaembu, em São Paulo.

o alto da pirâmide das
expressões artísticas mais
patrocinadas está a música.

"O Brasil é sonoro, é um país musi-

cal", afirma Bianchi. Exemplo des-
sa preferência é o Natura Musical,
o projeto da Natura, que patrocina
exclusivamente iniciativas ligadas
à música, mas com um leque de
expressões variadas que vão da
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Banco do Brasil de São Paulo ocupa um prédio
1996 funcionava como agência bancária

gravação de um CD a resgates de
acervos, exposições e produção de
livros ligados ao tema. "A música é
a expressão cultural que agrega
mais valor e traduz melhor a essên-
cia da marca Natura - que é o

"Bem Estar Bem' -, porque ela tem
o poder de despertar o autoconhe-
cimento e reunir pessoas", diz
Renata Sbardelini, gerente de mar-
keting institucional da Natura. A
empresa faz a seleção dos patrocí-
nios por meio de editais públicos
nacionais e seleções em Minas
Gerais e São Paulo. Os investi-
mentos são feitos tanto com recur-
sos próprios, usando verba do mar-
keting, quanto com incentivos da
Lei Rouanet e dos governos esta-
duais de Minas Gerais e São Paulo
(ICMS). Segundo RenataSbardeli-
ni, desde que o programa come-
çou, em 2005, mais de 200 mil
pessoas tiveram acesso aos even-
tos patrocinados.

A preocupação com o número
de pessoas que têm acesso aos
eventos culturais tornou-se o prin-
cipal quesito do grupo Votorantim
para selecionar os projetos cultu-
rais que patrocina. Por meio do
Instituto Votorantim, que organiza
os investimentos de todas as
empresas do grupo em cultura, a
empresa adotou o programa de
''democratização cultural" para
direcionar sua atuação nessa área.
"A produção cultural no País é
muito maior do que o acesso a
ela", define Lárcio Benedetti,
gerente de desenvolvimento cultu-
ral do Instituto Votorantim. O gru-
po atualmente só investe em proje-
tos que viabilizem maior acesso da
população às manifestações artísti-
cas. Projetos de restauro, por
exemplo, são patrocinados somen-
te se comprovarem que beneficia-
rão a população local

Certos projetos que já recebiam
apoio da Votorantim há alguns
anos tiveram que passar por
mudanças para manter o patrocí-

nio. A Orquestra Sinfónica do Esta-
do de São Paulo (Osesp) - sediada
na suntuosa Sala São Paulo, em um
prédio histórico no centro da cida-
de - estava acostumada a concertos
e apresentações fechadas para um
público habituado à música erudi-
ta, que paga ingressos na faixa de
R$ 100 a R$ 200, e teve que criar
um programa de acesso à popula-
ção. Montou o Descubra a Orques-
tra, pelo qual jovens de escolas
públicas e privadas podem compa-
recer, durante o.L dia, a apresenta-
ções da orquestra e ter seu primei-
ro contato com os instrumentos e
com a música erudita. Os investi-
mentos da Votorantim em cultura
no ano passado somaram cerca de
R$ 15 milhões. Os primeiros apor-
tes são da época da construção das
primeiras fábricas, muitas em
locais distantes dos centros urba-
nos. Para acomodar seus funcioná-
rios, eram construídas "minicida-
des" nos arredores de suas instala-
ções, com casas, igrejas, supermer-
cados e também cinema e teatro.
"Desde a origem, o grupo já valo-
rizava a questão cultural como
importante para a formação huma-
na", diz Benedetti. Em 2008 o gru-
po vai apoiar cerca de 45 projetos
culturais, parte deles com benefí-
cios da Lei Rouanet.

"Hoje as responsabilidades de
uma empresa vão além das obriga-
ções legais. Para ser sustentável ela
precisa agir construindo e reforçan-
do relações", declara Jussara Sil-
veira de Andrade Guedes, diretora
de marketing e comunicação do
Banco do Brasil (BB). O banco
investe em torno de RS 36,5
milhões anuais em cultura, utiliza
os benefícios da Lei Rouanet, e
prioriza ações de longa maturação,
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de cunho institucional, como os
Centros Culturais do Banco do
Brasil (CCBB).

O primeiro CCBB foi o do Rio
de Janeiro, instalado era 1989 em
um edifício do final do século
XIX, localizado no centro da cida-
de, onde funcionava uma agência
do banco. O Centro Cultural Ban-
co do Brasil de São Paulo ocupa
um prédio construído em 1901 no
centro histórico da cidade. Foi
comprado pelo banco em 1923 e
reformado pelo arquiteto Hippoly-
to Pujol. Até 1996 funcionou
como uma agência do banco e em
2001, após uma nova reforma,
passou a abrigar o'CCBB. Tomba-
do pelo Conselho de Defesa do
Património Arqueológico e Turís-
tico de São Paulo (Condephaat) e
pelo Departamento do Património
Histórico/Conselho Municipal de
Preservação do Património Histó-
rico, Cultural e Ambiental da
Cidade de São Paulo (DPH/Con-
presp) o CCBB de São Paulo já
soma 1.348 eventos realizados
com um investimento total de R$
47,6 milhões nas programações
que vão das artes plásticas e
audiovisuais até teatro, dança,
música e debates educativos.

Considerada o maior patrocina-

dor cultural do País, a Petrobras
procura informar e orientar os inte-
ressados em participar das seleções
públicas através da Caravana
Petrobras Cultural, realizada nos
meses que antecedem o lançamen-
to do Programa Petrobras Cultural
(PPC). "Trata-se de uma série de
palestras voltadas para produtores
culturais e levadas a todas as
regiões do País, com o objetivo de
divulgar o edital e incentivar as ins-
crições nos diversos estados, tor-
nando mais equânime a distribui-
ção dos recursos", diz Eliane Cos-
ta, gerente de patrocínios da Petro-
bras. A empresa investe cerca de
0,6% de seu faturamento anual nas
ações de comunicação, que

incluem patrocínios culturais e
esportivos, projetos de responsabi-
lidade social e ambiental e ações de
publicidade e promoção. Os resul-
tados do ano passado ainda não
estavam prontos até o fechamento
desta edição, mas em 2006, com o
lucro recorde alcançado pela Petro-
bras, também foram recordes os
investimentos em cultura, atingin-
do R$ 288 milhões, aplicados no
PPC, nos editais lançados em par-
ceria com o Ministério da Cultura,
nos projetos de restauro de patri-
mónio, nos projetos de oportunida-
des - aqueles apresentados ao lon-
go do ano e que são de interesse da
empresa apoiar - e nos de Escolha
Direta, como a Orquestra Petrobras
Sinfónica, cujo patrocínio vem

sendo renovado desde 1987. A
Petrobras, segundo Eliane Costa,
prioriza ações culturais enquadra-
das na Lei Rouanet,

Um dos projetos conhecidos
pela paixão de seu falecido mece-
nas é o Museu Asas de um Sonho,
um dos mais completos museus de
aviação da América do Sul, fruto
do empenho do comandante Rolim
Adolfo Amaro, da TAM Linhas
Aéreas. O museu abriga 32 mode-
los de aeronaves, entre elas um
raríssimo Miles Hawk, de 1934,
restaurado e em condições de voo.
Os aviões ocupam o galpão de uma
antiga fábrica de tratores na cidade
de São Carlos, no interior paulista.
É o único projeto cultural da TAM
que utiliza incentivos da Lei Roua-
net. No ano passado, a companhia
aérea financiou cerca de 25 proje-
tos culturais - entre eles o Cirque
du Soleil -, que absorveram 35%
do orçamento total da área de
patrocínio. "Alguns dos fatores
que levam a empresa a investir
em cultura são a possibilidade de
termos uma plataforma para rela-
cionamento com clientes e demais
públicos de interesse, visibilidade
institucional para a marca e incre-
mento de negócios através da
venda de pacotes de viagens e
passagens", declara Manoela
Amaro, diretora de marketing da
TAM. O género cultural chamado
de Entretenimento é o que recebe
maior aporte financeiro da TAM.
segundo Manoela.
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