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Fonte: Livro “Um Olhar Sobre a Cultura” - Francisco Weffort e Márcio Souza 
 
 
- Qual é a matéria-prima da criação artística no cinema? 
- De l'argent, monsieur, de l'argent.. 
 

Orson Welles, o grande cineasta americano de Cidadão Kane, deu essa resposta irreverente e 
quase brutal a uma indagação sobre as condições de necessidade da criação no campo da sétima arte, 
ao receber a medalha da Legion d´Honneur da França, no início dos anos 80. É oportuno relembrá-la, no 
início deste capítulo, porque, do mesmo modo que uma das grandes novidades do panorama cultural 
brasileiro dos anos 90, ela aponta para as complexas exigências de uma condição essencial da simples 
possibilidade de existência da criação artística, o financiamento da cultura. 

 
Quem financia as artes, o estado ou o mercado? 
 
Tratada algumas vezes como algo prosaico, a questão do financiamento da cultura tem 

acompanhado o desenvolvimento das artes desde sempre mas, pelo menos desde meados do século 
passado, converteu-se em tema indispensável para quem quer que deseje assegurar as condições 
permanentes de continuidade da criação artística. Quem deve substituir, nas condições extremamente 
competitivas das sociedades de mercado, o papel outrora desempenhado pelos mecenas: o Estado 
solitariamente? as elites econômicas que há pouco mais de dois séculos começaram a substituir a 
nobreza na direção das sociedades modernas? ou a sociedade como um todo - criadores, produtores, 
fomentadores e consumidores de bens culturais, isto é, o público pagante 

 
A questão ocupou, desde as primeiras horas, os melhores esforços do governo Fernando 

Henrique Cardoso na área, por duas razões: em primeiro lugar, porque a decisão de reconhecer o papel 
central da cultura para o desenvolvimento do país foi um compromisso assumido pelo presidente da 
República antes do governo formar-se; e, em segundo lugar, porque, após a desastrosa intervenção do 
governo Collor de Mello no setor, entre 1990 e 1992, quando se fez uma tentativa de praticamente 
desobrigar o Estado de qualquer responsabilidade pelo financiamento da cultura - com a extinção de 
algumas das mais importantes instituições culturais públicas do país e a drástica redução de recursos 
para a área -, a sociedade brasileira viu-se colocada diante de um falso dilema. Segundo esse dilema, 
haveria uma oposição insolúvel entre Estado e mercado em face das necessidades de custeio e fomento 
das artes e da cultura. Nos termos das crenças da época, o dilema teria de ser resolvido em favor do 
mercado, como se Estado e iniciativa privada fossem as únicas alternativas de seu financiamento e não 
pudessem, em nenhuma hipótese, combinar-se para custear a criação e a produção artística brasileiras. 

 
A solução adotada pelo Ministério da Cultura, depois de recriado e consolidado pelo governo em 

1995, sem se esgotar naquelas duas alternativas excludentes, visou o problema de fundo, isto é, a 
necessidade há muito sentida por artistas e produtores culturais brasileiros de criar-se, de modo 
permanente, um sistema de financiamento da cultura no país. 0 sistema deveria ser capaz de dar 
resposta à singularidade da cultura brasileira, isto é, a sua enorme diversidade, cujas ricas expressões 
étnicas, regionais e sociais são, por natureza, extremamente diferenciadas, e constitui algo que não 
pode depender de fonte única e exclusiva de financiamento; e, também, de assegurar a longevidade de 
mecanismos criados para assegurar o adequado financiamento das artes em suas diferentes expressões 
e linguagens, independentemente de maior ou menor afeição dos governantes do dia à cultura. 

 
Fazer isso significou iniciar uma pequena revolução cultural. Por uma parte, foi necessário 

reafirmar as responsabilidades do Estado na área, sem deixar que isso servisse de estímulo para a 
mentalidade paternalista de setores da comunidade cultural, segundo a qual o Estado é percebido como 
mera fonte de dotação e como único responsável pelo financiamento do setor. Por outra, o setor privado 
foi estimulado a investir não apenas em atividades culturais rentáveis no mercado, mas também 



naquelas que fomentam um setor que necessita de investimentos de médio e longo prazos para dar 
resultados, gerar renda e emprego. Isso exigiu ações de governo, atitudes e comportamentos que, 
levando em conta as lições da experiência de outros países, reconhecesse a legitimidade do novo papel 
das empresas.  

 
Agora, no entanto, as resistências às mudanças localizavam-se entre setores da própria 

administração pública federal. Para implementar suas propostas, o Ministério da Cultura enfrentou as 
duas mentalidades aferradas ao passado e, ao mesmo tempo, estimulou a formação de uma visão 
empresarial moderna, segundo a qual as vantagens dos incentivos fiscais para a cultura devem associar-
se tanto ao marketing cultural como a um claro compromisso das empresas com a sua comunidade. 

 
Essa escolha traduziu-se na política de parceria entre Estado, produtores culturais e empresas 

privadas, adotada em 1995, com o objetivo de fortalecer os mecanismos de financiamento a fundo 
perdido - como o Fundo Nacional da Cultura - e, ao mesmo tempo, de iniciar a substituição do exclusivo 
mecenato de Estado no apoio às artes, à literatura e ao patrimônio cultural pelo mecenato privado. A 
política de parceria beneficiou-se da ampliação, modernização e desburocratização das leis 
preexistentes de incentivo fiscal à cultura e estabeleceu um novo mecanismo de financiamento que, 
comprometido com critérios republicanos de uso de dinheiro público, atraísse novos recursos para a 
área. 

 
A idéia central do governo, no caso das empresas, foi oferecer-lhes benefícios fiscais generosos 

que ajudassem a criar as condições institucionais e o ambiente indispensável para que elas aportassem 
recursos mais volumosos no desenvolvimento cultural do país. A política não tinha - e não pode ter - o 
sentido exclusivo de oferecer vantagens contábeis às firmas - mesmo se suficientes para induzir a 
realização das contrapartidas definidas por lei -, mas visava criar uma atmosfera propícia e uma 
mentalidade coletiva favorável à parceria entre Estado, produtores culturais e empresas com vistas à 
criação e à produção culturais - que, nesses termos, converte-se em um compromisso das partes com o 
público. Aliás, os gastos públicos, nessas circunstâncias, cumprem a função de alavancagem de 
recursos privados para a cultura. 

 
Além disso, a nova política do governo federal procurou articular-se com as legislações de 

incentivo à cultura de Estados e municípios, baseadas em descontos do ICMS, no primeiro caso, e do 
ISS e IPTU, no segundo, para empresas que investem em projetos culturais. Essa legislação tinha 
começado a surgir, no início dos anos 90, como alternativa à drástica redução de recursos verificada na 
esfera federal. Depois de crescer, nos primeiros anos da década, ganhou novo impulso - como mostra o 
gráfico 1 -, em anos recentes, ao consolidar-se no país uma atmosfera favorável à política de incentivos, 
resultante da modernização das leis federais de apoio à cultura. Isso ampliou a abrangência da política 
de parceria, criando alternativas de financiamento à cultura também nos planos regional e local, uma vez 
que os custos do patrocínio empresarial podem beneficiar-se, simultaneamente, de vantagens fiscais das 
esferas federal, estadual e municipal. 
 
GRÁFICO 1 
EXPANSÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA ENTRE 1991 E 
1998 
Fonte: Secretaria de Apoio à Cultura, Ministério da Cultura 
 
Origens do mecenato privado 
 

Enquanto o Estado foi o grande e único mecenas das artes no Brasil, pelo menos desde o início 
do século passado, com a criação da Biblioteca Nacional em 1810, por D. João VI, o mecenato privado 
teve escassa ou nenhuma expressão entre nós. Só a partir dos anos de 1940 e 50 deste século, ele 
começou a surgir e, assim mesmo, ficou restrito a alguns poucos empresários que se projetaram 
inicialmente como colecionadores particulares, às vezes, mais conhecidos por suas excentricidades do 
que pelas importantes obras de arte de que eram possuidores. Nesse aspecto, o desenvolvimento 
cultural brasileiro difere bastante daquele dos Estados Unidos, por exemplo, onde, desde fins do século 
passado, o mecenato privado e a filantropia começaram a ganhar importância, ajudando a estabelecer 



uma tradição que culminaria, nas primeiras décadas deste século, na criação de instituições tão 
importantes como a Fundação Rockefeller, a Universidade de Chicago, a Guggenheim Memorial 
Foundation, o Instituto Rockefeller de Pesquisa Médica, o Museu Guggenheim, além de iniciativas das 
famílias Vanderbilt, Morgan e Carnegie, às quais juntaram-se, mais tarde, a Ford e a MacArthur 
Foundations, a Chase Manhattan Collection, o Museu Whitney e outras menos conhecidas. 

 
Se o sentimento de responsabilidade por sua comunidade e a atitude de não-dependência de 

indivíduos e organizações diante do Estado são, certamente, traços marcantes da cultura americana, 
não se deve esquecer que, na origem desse mecenato privado, teve papel crucial a introdução, já em 
1917, de generosa legislação de incentivo fiscal à cultura que induziu a sociedade americana a 
consolidar uma cultura de mecenato, particularmente entre os indivíduos, isto é, as pessoas físicas que, 
segundo a legislação de tax deduction, descontam 100% dos recursos que destinem a projetos de seus 
artistas ou instituições culturais preferidos. A legislação norte-americana de incentivo fiscal à filantropia, 
em cujo âmbito estão incluídas as artes, só mudou, no que tange aos descontos permitidos às empresas 
ou corporações privadas, em 1986, isto é, quase setenta anos depois da sua introdução, quando um 
vigoroso mercado cultural já estava consolidado naquele país e, ainda assim, manteve-se o princípio de 
deduções estabelecidas pela legislação de 1917, aliás, ampliado após o segundo pós-guerra. Tão 
importante quanto isso, no entanto, foi o fato de a legislação americana do início do século impedir a 
existência ou a formação de trustes econômicos, o que obrigou empresas como a Standard Oil, de 
propriedade de John D. Rockefeller, por exemplo, a dividir o conglomerado em 1911 e orientar os seus 
proprietários a investirem parte significativa de sua fortuna em artes e filantropia. Esses exemplos 
mostram o poder de indução de leis favoráveis à cultura, mesmo em contextos sociais complexos e 
competitivos, para a formação de fenômenos como o mecenato privado. Haja vista que, em 1995, por 
exemplo, as doações filantrópicas feitas por corporações, fundações e indivíduos, nos Estados Unidos, 
alcançaram a cifra astronômica de 150 bilhões de dólares, dos quais 7%, isto é, 10,5 bilhões foram 
destinados às artes e humanidades. Mais surpreendente, no entanto, é o fato de que, desse total, 79,6% 
foi de doações feitas por indivíduos. 

 
No caso do Brasil, bastante diferente dos Estados Unidos, o mecenato privado só começou a dar 

os seus primeiros passos no fim dos anos de 1940 e início dos 50, quando surgiram exemplos como os 
dos empresários de origem italiana Francisco Matarazzo Sobrinho e Franco Zampari que, em 1948, 
criaram o Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM, como preparação para as comemorações do IV 
Centenário da cidade, em 1954. 0 acervo inicial do MAM resultou de doações de ambos e de outros 
mecenas privados que eles estimularam a seguir seu exemplo. Os dois ainda criaram, em 1948, o Teatro 
Brasileiro de Comédia e a Cinemateca Brasileira e, em 1949, a Cia. Cinematográfica Vera Cruz. Além 
disso, Cecíllo Matarazzo, como o primeiro era conhecido nos meios artísticos, teve papel importante na 
criação da Fundação Bienal de São Paulo, em 1951, a mais importante mostra de artes plásticas da 
América Latina e uma das mais conceituadas do mundo; também atuou na formação do Museu de Arte 
Contemporânea - MAC, hoje pertencente à Universidade de São Paulo, quando ele, Zampari e outros 
diretores do MAM desentenderam-se, provocando a divisão do acervo original em duas partes, a 
segunda delas sendo destinada ao MAC. 

 
Mas não é um acaso que São Paulo, o maior centro industrial e econômico do país, tenha 

sediado esses primeiros ensaios de formação de um mecenato privado. As experiências de outros 
países confirmam que a associação entre pujança econômica e o fomento às artes é um padrão de 
desenvolvimento do setor. São Paulo conheceria a formação de outra importante instituição através do 
nascente mecenato privado. 0 prestigioso Museu de Arte de São Paulo - MASP foi criado pelo jornalista 
Assis Chateaubriand. Certos relatos a seu respeito testemunham que não apenas doou algumas das 
obras mais importantes do acervo do museu em formação, mas que teria induzido outras pessoas de 
posses a fazê-lo usando um meio de pressão sobre elas bastante eficiente, embora discutível: como 
proprietário de uma das mais importantes cadeias de jornais brasileiros de sua época, os Diários 
Associados, pedia ou exigia a doação de obras de arte para o museu em troca da inserção de notícias 
em seus jornais ou de sua omissão, em casos de informações delicadas sobre eles. 0 caso é aneciótico 
e provinciano, mas serviu para reforçar o nascente mecenato brasileiro. Depois, aos exemplos paulistas 
somaram-se, no Rio de Janeiro, outros como o de Paulo Bittencourt e Niomar Moniz Sodré, proprietários 
do Correio da Manhã. Eles criaram, em 1947, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM. E a 



partir de meados dos anos 50, outras empresas como a Shell, a Petrobrás e o Banco do Brasil 
interessaram-se também em investir em cultura como forma de divulgar os seus produtos e como meio 
de exercerem um papel socialmente relevante. 
 
Mecenato e incentivo fiscal 
 

Os exemplos brasileiros são escassos e não tiveram o impacto de seus similares americanos do 
início deste século, mas mostram que se as condições para o estabelecimento de uma cultura de 
mecenato privado são mais difíceis, no Brasil, elas não são irremovíveis. Com efeito, em meados dos 
anos de 1980, após a democratização do país, o presidente José Sarney conseguiu introduzir, pela 
primeira vez na experiência brasileira, uma legislação de incentivo fiscal à cultura baseada em um 
anteprojeto de lei que tramitava no Congresso Nacional desde os primeiros anos da década de 1970. A 
legislação era bastante liberal e apenas exigia, para viabilizar a captação de recursos privados para os 
projetos culturais, que a instituição ou o produtor cultural solicitantes fossem previamente cadastrados 
pelo Estado, deixando as negociações sobre valores, formas de captação e uso dos recursos ao 
mercado, sem interferência do poder público. 

 
A Lei Sarney, como ficou conhecida, teve duração curta, de 1986 a 1990, mas estima-se que 

tenha canalizado, em seus pouco mais de quatro anos de existência, cerca de 110 milhões de dólares 
em apoio às artes e à cultura do país, embora não se conheça a distribuição desses recursos por sua 
origem e destino. A lei, contudo, foi extinta, no início dos anos 90, acusada de permitir ou facilitar 
fraudes, mas dois inquéritos administrativos ou judiciais sobre o seu funcionamento concluíram pela 
inexistência de qualquer irregularidade, segundo o próprio ex-presidente Sarney. A experiência criou, de 
qualquer modo, uma nova perspectiva para a tradição que, desde meados deste século, começara a se 
estabelecer e, mais tarde, influenciou a legislação introduzida pelo secretário de cultura da presidência 
da República, embaixador Sérgio Paulo Rouanet, em 1991, cuja maior diferença em relação à Lei 
Sarney são os mecanismos que, doravante, passaram a exigir que qualquer projeto a beneficiar-se de 
incentivos fiscais sejam previamente submetidos ao Estado. Não deixa de ser curioso que um governo 
ultraliberal e eminentemente antiestatista, como o do início dos anos 90, tenha patrocinado uma 
legislação às vezes vista como intervencionista, mas o papel atribuído por ela ao Estado, na aprovação 
de projetos, prevaleceu como política de parceria adotada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. 
 
Uma nova realidade 
 

A introdução dessa política mudaria o panorama cultural brasileiro contemporâneo. A partir de 
1995, o Estado começou a deixar de ser o único mecenas da criação artística brasileira e as instituições 
culturais, os produtores e os artistas passaram a contar com novas fontes de financiamento de seus 
projetos. Isso resultou de mudanças na Lei Rouanet - chamada assim por causa do seu criador -, cujo 
funcionamento, entre 1992 e 1994, foi muito precário, não tendo o seu volume de captação de recursos 
ultrapassado 6% dos quase 250 milhões de reais que o Estado disponibilizou como renuncia fiscal para 
o setor. De fato, a lei só pegou, como se costuma dizer na tradição brasileira, com as reformas de 1995, 
cujos principais objetivos foram: (a) ampliar o limite de descontos permitidos às empresas patrocinadoras 
de projetos culturais de 2 para 5% de seu imposto devido; (b) desburocratizar os seus procedimentos, 
agilizando a autorização para captação de recursos e, finalmente, (c) estimular a formação de um 
mercado de intermediação, isto é, de venda de projetos às empresas, segundo padrões profissionais, 
uma tarefa necessária, para a qual artistas e produtores nem sempre estão suficientemente preparados 
para desempenhar. 

 
Essas reformas foram fundamentais para atrair mais e novas empresas para o sistema de 

mecenato privado. Enquanto em 1994 elas não eram mais do que 72, em sua maioria bancos e 
empresas multinacionais, em 1995 elas somaram 235, pulando para 640 em 1996, e chegando a 1.125 
em 1997. Nas novas condições da lei, a lista passou a incluir, também, pequenas e médias empresas, 
que não se limitavam estritamente ao Sudeste que, desde a implantação do mecanismo e traduzindo as 
enormes desigualdades da estrutura econômica, regional e social brasileira em seu funcionamento, tem 
sido a região mais privilegiada na captação de recursos privados para a cultura. Por outro lado, as 



iniciativas do governo para criar um mecenato privado mais vigoroso não se limitaram às empresas 
privadas, mas atraíram decisivamente as empresas públicas também. 
 
GRÁFICO 2 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO MECENATO PRIVADO ENTRE 1990 E 
1997 
Fonte: Fundação João Pinheiro 
 

De fato, desde 1995, por determinação do presidente da República, os ministérios de 
Comunicações, Minas e Energia, Fazenda e outros orientaram as suas empresas para despender 
parcela significativa de seus recursos de publicidade no patrocínio a projetos culturais aprovados pelo 
Ministério da Cultura. Isso transpareceu, por exemplo, nos resultados de uma pesquisa encomendada 
pelo ministério sobre as relações entre economia e cultura, segundo os quais o apoio de empresas 
públicas à cultura é contínuo, depois de 1995, como mostra o gráfico 2. Isso, porém, beneficiou-se de 
uma conjuntura econômica e política particular, isto é, enquanto algumas empresas públicas, como 
Telebrás, Eletrobrás, Telesp, Petrobrás e outras, tiveram, nos últimos anos, taxas de lucro que 
aumentaram o seu montante de imposto a pagar- podendo, assim, ampliar o seu investimento em 
marketing cultural -, algumas ainda não tinham sido privatizadas e, em função de sua saúde financeira 
momentânea, converteram-se, como mostra o quadro 1 abaixo, nas campeãs do patrocínio cultural, no 
país, em 1997. Entretanto, a pesquisa sobre o impacto da cultura na economia, feita pelo Ministério da 
Cultura, mostrou que, ao longo do período 1990-1997, o maior incremento de recursos do mecenato 
privado veio de empresas privadas e não há indícios de que essa tendência estrutural vá estancar. 
 
QUADRO1 
20 MAIORES GRUPOS DE EMPRESAS QUE PATROCINARAM PROJETOS CULTURAIS EM 1997: 
 
POSIÇÃO INCENTIVADOR VALOR R$ 
01 Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás  44.149.622,73 
02 Petróleo Brasileiro - Petrobrás  11.429.231,28  
03 Banco Itaú S/A  10.869.929,32  
04 Volkswagen do Brasil S/A  7.437.974,76  
05 Banco Bradesco S/A  7.094.501,40  
06 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás  6.539.565,21  
07 Banco Real S/A  6.114.065,06  
08 Souza Cruz S/A  4.594.330,00  
09 Banco do Brasil S/A  4.493.712,48  
10  Banco Unibanco  3.494.350,25  
11 Banco Nacional de Desenvolvimento Social  3.415.237,77  
12 Cia. Brasileira de Distribuição  2.066.369,00  
13 Fiat Automóvel S/A  2.049.373,00  
14 Cia. Cervejaria Kaiser S/A  1.757.274,40  
15 Gerdau S/A  1.732.034,14  
16 TV Globo  1.730.450,50  
17 Cia. Cervejaria Brahma  1.707.142,84  
18 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - USIMINAS  1.657.801,68  
19 Banco do Estado do Rio de Janeiro - Banerj  1.640.757,55  
20 Sharp S/A  1.608.700,00  
Total  125.582.423,37  
Fonte: Secretaria de Apoio à Cultura, Ministério da Cultura 
 



No conjunto, o aumento do número de empresas participantes do mecenato privado expressa 
uma outra face da moeda, isto é, a confiança da comunidade cultural brasileira na nova política de 
incentivos fiscais aos seus projetos. Com efeito, enquanto em 1994, último ano do governo Itamar 
Franco, o Ministério da Cultura recebeu cerca de 425 projetos que solicitavam autorização para 
captarem recursos de empresas, esse número cresceu para 1.255 em 1995, 2.450 em 1996 e chegou a 
quase 4 mil em 1997. Isso se deve, entre outras coisas, à divulgação da lei e de suas vantagens pelo 
Ministério da Cultura, através da realização de vinte fóruns empresariais em diferentes regiões do país, 
com o objetivo de estimular a sua utilização pelo empresariado local. 

 
Mas a avaliação do mecenato privado brasileiro tem de considerar, também, que não foi apenas 

o número de projetos apresentados ao Ministério da Cultura que cresceu, mas também a captação 
global de recursos de empresas privadas e públicas para a cultura. Enquanto em 1994 a Lei Rouanet 
mobilizou pouco mais de 14 milhões de reais em apoio às artes - somando os recursos de renúncia fiscal 
aos de contrapartida das empresas -, em 1995 esse valor chegou a quase 60 milhões, ultrapassando em 
1996 a casa dos 116 milhões, e alcançando em 1997 a cifra recorde de 199 milhões de reais. Isso não 
tem nada de irrelevante, ainda que seja insuficiente para satisfazer as necessidades da cultura brasileira, 
se se considerar que, no início dos anos 90, a política de incentivos fiscais não era efetiva e que, em 
conseqüência das tentativas de desobrigar o Estado de suas responsabilidades com a área, os recursos 
públicos alocados para o setor, em 1991, não ultrapassaram 131 milhões de reais. 
 
Crescimento da oferta de bens culturais 
 

0 alcance social e político desses resultados tem sido insuficientemente ressaltado. Com efeito, a 
mobilização de artistas e produtores culturais brasileiros para usarem a lei Rouanet, traduzida no 
crescimento do número de projetos submetidos ao Ministério da Cultura entre 1995 e 1997, da mesma 
forma que a disposição de muitas empresas de investirem na área e se beneficiarem das vantagens do 
marketing cultural, é algo que só pode ser adequadamente avaliado ao se levar em conta a enorme 
massa de bens culturais que, nos últimos anos, vem sendo oferecida ao público brasileiro. Grandes 
exposições de artes plásticas, como as de Rodin, Monet, Di Cavalcanti, Claudel, Botero, Barroco 
brasileiro, Dali e muitas outras, mostraram que está ocorrendo uma pequena explosão cultural no país; 
mais de 3,5 milhões de pessoas foram vê-las, a maior parte tendo ido à um museu pela primeira vez na 
vida. Também a oferta de concertos de música erudita, espetáculos de dança e até de óperas aumentou 
sensivelmente, o programa de música no parque em grandes cidades, tendo alcançado, às vezes, 100 
ou 150 mil pessoas, e as óperas Carmina Burana, Aida, O Guarani e Lídia de Oxum atraído 16, 20 e até 
50 mil pessoas aos estádios de futebol onde foram apresentadas. Grupos e festivais de teatro 
ressurgiram ou consolidaram-se como O Galpão, Tapa, Giramundo ou os Festivais de Bonecos de 
Canela, de Teatro de Curitiba, e de dança em Joinville. O cinema brasileiro ganhou novo impulso e, 
desse modo, maior competitividade nas mostras internacionais, produzindo mais filmes sobre o Brasil 
como Carlota Joaquina, Central do Brasil, O que é isto companheiro, Sábado e tantos outros que aos 
poucos mais de três anos, tiveram uma platéia de quase 9 milhões de brasileiros. A isso acrescenta-se o 
vigor de alguns setores da indústria cultural brasileira, como o fonográfico que, em 1997, teve um 
faturamento de quase 1 bilhão de reais, tendo comercializado cerca de 100 milhões de discos, 75% dos 
quais de música brasileira, ou como a indústria editorial que alcançou uma produção anual de mais de 
40 mil títulos, tendo as duas últimas bienais do livro, de São Paulo e Rio, sido visitadas juntas por mais 
de 2,4 milhões de pessoas. Em todas essas áreas, o mecenato privado patrocinou projetos culturais. 

 
Em anos recentes, uma onda de afeição pela identidade cultural brasileira também tomou conta 

do país, traduzindo-se no restauro do patrimônio histórico ou na recuperação da memória cultural, em 
todos os Estados, como mostram os exemplos do Centro Histórico de Recife, o Pelourinho em Salvador, 
a Estrada Madeira-Mamoré em Rondônia, a Fortaleza de Santa Cruz em Florianópolis, a Biblioteca 
Nacional, o Forte Copacabana e e sede da Fundação Oswaldo Cruz no Rio, a Pinacoteca do Estado, a 
Estação Júlio Prestes e o Teatro São Pedro em São Paulo e a Igreja da Boa Morte em Goiás Velho; ou 
ainda as celebrações dos trezentos anos de Zumbi e o resgate de músicas e danças indígenas feitas por 
artistas como Marlui Miranda. Ao mesmo tempo, multiplicaram-se, nos últimos quatro anos, obras de 
construção que, em pouco tempo, entregaram ao público novas e mais modernas casas de espetáculo, 
centros culturais, teatros e salas multiplex de cinema como o Teatro Alfa-Real, o Instituto Itaú Cultural e a 



Via Funchal em São Paulo, o Centro Cultural Cau Hansen em Joinville, o Centro Cultural Farroupilha em 
Porto Alegre, as salas multiplex da Barra no Rio e muitos outros. 

 
Peculiaridade importante da cultura brasileira é, também, a mais de uma centena de prêmios 

que, anualmente, são distribuídos por governos ou por empresas a artistas e instituições culturais que se 
destacam pelo ineditismo, experimentalismo e virtuosidade do seu trabalho. 0 crescimento do mecenato 
privado e dos gastos públicos com cultura fez os prêmios se multiplicarem e, algumas vezes, aumentou 
o seu valor em dinheiro. Entre os mais importantes, destacam-se o Prêmio Moinho Santista, de 50 mil 
reais para literatura e ensaística, o Prêmio Camões, de 70 mil dólares para autores de língua 
portuguesa, dado pelos governos brasileiro e português, o Prêmio Ministério da Cultura, de 25 mil reais 
cada, para artes cênicas, musica, artes plásticas, audiovisual, literatura, patrimônio e cultura popular, o 
Prêmio da Academia Brasileira de Letras, de 120 mil reais, para três categorias de escritores, o Prêmio 
Nestlé, no total de 270 mil reais para várias categorias de estreantes e autor consagrado, o Prêmio 
Sharp de música, teatro e cinema, o Prêmio Shell de musica e ainda o Troféu Mambembe, da Funarte; o 
Rodrigo Melo Franco de Andrade, do IPHAN; os Machado de Assis, Arthur de Azevedo, Sérgio Buarque 
de Hollanda, Aliphonsus de Guimarães, Mário de Andrade, Paulo Rónai, Aloisio Magalhães e Monteiro 
Lobato, da Biblioteca Nacional, o Prêmio Coca-Cola de Comics, o Prêmio APETESP de artes cênicas e 
inúmeros outros de estados, municípios e instituições ou empresas públicas e privadas. Eles 
representam, em primeiro lugar, o reconhecimento da sociedade brasileira aos seus artistas, mas fazem 
parte também dos meios disponíveis de financiamento da cultura brasileira. 

 
Esse vigor cultural ocorreu sob o efeito da estabilidade econômica que o país conquistou nos 

últimos anos, e isso é algo que transparece dos dados apresentados no quadro 3 e no gráfico 3 abaixo. 
Eles mostram que, entre 1994 -um marco de referência cuja base de eventos não é muito baixa - e 1997, 
a oferta de bens culturais no Brasil cresceu, em quantidade, cerca de 898%1, isto é, uma taxa média 
linear anual de mais de 225%, como resultado da expansão dos meios de financiamento da cultura. 

 
GRÁFICO 3 

CRESCIMENTO DA OFERTA DE BENS CULTURAIS ATRAVÉS DO MECENATO PRIVADO: 1992-1997 
Fonte: Secretaria de Apoio à Cultura, Ministério da Cultura 
 
Observando-se o gráfico 3, acima, chama a atenção o incremento verificado de atividades de 

certas áreas culturais, destacando-se, em particular, as atividades integradas, isto é, que envolvem mais 
de uma linguagem cultural, a área de audiovisual, humanidades e a área de património histórico e 
cultural. Essas áreas também foram relatadas como prioritárias para ações de patrocínio por empresas 
que investem em cultura, segundo a pesquisa de economia da cultura realizada, a pedido do Ministério 
da Cultura, pela Fundação João Pinheiro. 
 
QUADRO 2 
OFERTA DE BENS CULTURAIS, POR ÁREAS, ATRAVÉS DO MECENATO PRIVADO: 1992-1997 
 
ÁREA/ANO  1992  1993  1994  1995  1996  1997  Crescimento(%)  
ARTES CÊNICAS  6  12  9  26  79  118  1.966  
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL  1  13  13  37  82  109  10.900  
MÚSICA  2  13  10  24  71  108  5.400  
ARTES PLÁSTICAS  1  7  9  12  37  58  5.800  
PATRIMÔNIO CULTURAL  1  6  11  37  71  97  9.700  
HUMANIDADES  1  3  11  25  62  103  10.300  
ÁREAS INTEGRADAS  1  12  17  32  64  126  12.600  
Fonte: Secretaria de Apoio à Cultura, Ministério da Cultura 
 

Essa vitalidade cultural gera, mais do que se está acostumado a admitir no Brasil, renda e 
emprego. A pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro permitiu estimar que a produção cultural 
brasileira movimentou, em 1997, cerca de 6,5 bilhões de reais, isto é, 1% do PIB do país e, mais 



significativo, que cada 1 milhão de real gastos na área cria 160 postos de trabalho diretos ou indiretos. A 
importância disso torna-se evidente quando se leva em conta que um dos resultados mais dramáticos do 
processo de globalização é o crescimento do desemprego, que aumenta em razão diretamente 
proporcional à introdução de tecnologia de ponta nas economias locais. Mas isso não é apenas 
importante porque mantém o emprego de artistas e produtores culturais brasileiros, mas porque o 
mercado cultural cria mais postos de trabalho, diretos e indiretos, do que a indústria automobilística, de 
auto-peças, elétrica e eletrônica do país. 

 
Este capítulo mostra aspectos da explosão cultural que está ocorrendo no país, nos últimos 

anos, em conseqüência do crescimento do mecenato privado, e evidencia seus efeitos econômicos e 
sociais. Mas tão importante quanto isso é o seu significado político. 0 mais importante objetivo do 
governo, na área, é a democratização do acesso da população aos bens culturais brasileiros. Pois além 
de cultura ser um modo de expressão dos diferentes grupos sociais que formam a nação, ela é fonte de 
reconhecimento de suas identidades e, nesse sentido, é um pressuposto essencial da cidadania. Por 
isso, se é certo que o crescimento quantativo não é único, nem o mais importante indicador para se 
avaliar o desenvolvimento da cultura de uma sociedade complexa como o Brasil, seria equívoco maior, 
diante do insuficiente acesso da população brasileira de baixa renda à cultura e à educação, não utilizar 
o mecenato privado como ferramenta de política cultural para enfrentar o problema. Outra vez a 
comparação com a experiência internacional é útil. Ela mostra que, sem quantidade, é muito difícil 
alcançar-se qualidade no domínio das artes; assim, num país continental e tão diversificado 
regionalmente como o Brasil, seria desperdício o Estado não fazer aumentar a produção e a oferta de 
bens culturais através de sua política de parceria para a cultura. 
 
Vantagens e desvantagens do mecenato privado 
 

A experiência brasileira de mecenato privado, contudo, não tem apenas virtudes. Existem 
objeções que sugerem uma pauta de problemas reais que exigem mudanças ou correção de rumo nos 
próximos anos.  

 
A primeira delas refere-se à concentração de recursos que um sistema de mercado, como o 

mecenato privado, acaba produzindo quando opera em uma sociedade de estrutura econômica, social e 
regional tão desigual como a brasileira. Como já mencionado, o efeito dessa tendência de concentração, 
no caso brasileiro, é que o Sudeste do pais - e, particularmente, São Paulo e Rio de Janeiro -, converteu-
se na região privilegiada de captação de recursos privados para a cultura. 0 problema preocupou o 
Ministério da Cultura desde 1995 e, embora algumas iniciativas tenham ajudado a atenuar a tendência 
concentracionista, isso ainda é insuficiente. De fato, enquanto em 1992 os recursos captados pelo 
Sudeste somaram 99% do total, esse percentual diminuiu para 85% em 1997. As outras regiões do país 
puderam, então, ficar com quase 15%, a região Sul sendo a maior beneficiaria e o Norte conseguindo, 
pela primeira vez desde a criação do sistema, captar algum recurso para os seus projetos. 

 
Esse enorme desequilíbrio mostra, em primeiro lugar, que o problema não tem solução no estrito 

terreno das políticas fiscais porque as empresas do Norte e do Nordeste, por exemplo, já se beneficiam 
de mecanismos de isenção fiscal ligados a programas de desenvolvimento dessas regiões e, por isso, 
têm pouca ou nenhuma capacidade de utilizar recursos de imposto de renda no apoio à cultura. Ao 
mesmo tempo, mesmo se o processo cultural qualifica a sociedade para perceber melhor a natureza das 
desigualdades e de suas causas - e, assim, para buscar a sua solução -, não é plausível esperar que o 
problema possa resolver-se somente no terreno da cultura; ao contrário, os problemas de distribuição 
desigual de bens e recursos de produção cultural são, muitas vezes, conseqüência de distorções das 
estruturas econômica, regional e social que, como é sabido, passam atualmente por importantes 
transformações. A experiência recente mostra, contudo, que essa tarefa tornará mais tempo do que seria 
desejável. 

 
Por isso, além de divulgar as vantagens do mecenato fora do Sudeste e, assim, atrair a atenção 

de empresas privadas e públicas, cujas matrizes, mesmo se localizadas em São Paulo e no Rio, têm de 
articular-se com os mercados consumidores dessas regiões, é preciso fazer algo mais. Uma das políticas 
que terá cada vez mais importância, a exemplo de esforços já iniciados para criar eqüidade na 



distribuição de recursos do Fundo Nacional de Cultura entre as diferentes regiões do pais, e da 
implementação de projetos de patrimônio e recuperação urbana, no Norte e no Nordeste pelo Ministério 
da Cultura, será indispensável aumentar os gastos a fundo perdido do governo federal como forma de 
compensar o desequilíbrio gerado pelo mecenato privado. Nos últimos anos, esses recursos cresceram 
cerca de 140% mas precisam crescer mais ainda. 
 
GRÁFICO 4 
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FNC POR REGIÕES: 1993-1997  
 

A segunda objeção ao sistema de mecenato diz respeito às facilidades que a Lei Rouanet criou, desde a 
sua origem, para que grandes empresas possam investir os seus recursos fiscais em institutos ou fundações que, 
embora sem fins lucrativos, pertencem às próprias firmas investidoras. Argumenta-se que, enquanto os institutos ou 
fundações usam o patrocínio de suas empresas em suas próprias ações, artistas e produtores independentes não 
acolhidos por aquelas organizações perdem a oportunidade de serem apoiados pelas empresas. Em última análise, 
isso implicaria uma disputa desigual por recursos, o que muitos esperariam que fossem disponibilizados em 
condições de igualdade para todos os competidores e não apenas para os institutos ou fundações. 

 
0 problema é real e também ocupa a atenção do Ministério da Cultura. Por essa razão, ao considerar os 

planos anuais de atividades dos institutos, o governo lhes tem solicitado a maior abrangência possível nas 
atividades, tanto em termos de áreas culturais como de regiões geográficas incluídas; e o ministério também solicita 
que a contrapartida dos institutos aos benefícios fiscais sirva para que se ampliem efetivamente as oportunidades de 
acesso do público à sua programação cultural. Por outro lado, considerando-se que a criação dessas organizações 
decorre da própria lei, não seria razoável imaginar a criação de mecanismos de controle sobre a autonomia das 
empresas. Mas isso não é um impedimento para que o debate da questão, nos próximos anos, inclua, por exemplo, 
a meta de maximizar a qualidade e a extensão dos bens culturais oferecidos ao público. 

 
Finalmente, existe uma objeção que, a despeito de revelar o desconhecimento de seus formuladores sobre 

os efetivos mecanismos de decisão do mecenato, precisa ser considerada por causa da questão de fundo que 
implica. Trata-se da idéia segundo a qual o mecenato privado reservaria ampla margem de poder de decisão, quanto 
ao conteúdo e à forma dos produtos culturais beneficiados - para não falar dos seus custos -, às empresas 
patrocinadoras que, nessas circunstâncias, somente consultariam os seus interesses comerciais, deixando de lado 
considerações sobre a qualidade do produto. Embora seja evidente que as empresas sempre escolhem os projetos 
que apóiam, o pressuposto dessa objeção não é inteiramente verdadeiro ou é impreciso. Qualquer projeto cultural 
submetido ao Ministério da Cultura passa por um complexo processo de avaliação que, usualmente, envolve cerca 
de vinte pessoas que opinam sobre ele, solicitam esclarecimentos sobre o seu conteúdo ou seu orçamento e fazem 
sugestões aos seus autores. Para ser aprovado, o projeto passa pelas seguintes etapas: (1) em primeiro lugar, é 
negociado - no conteúdo e na forma - entre o artista e o produtor cultural; (2) depois, vai à consideração de técnicos 
e pareceristas do ministério que não examinam o seu mérito, mas a sua natureza cultural e a adequação do seu 
orçamento; (3) na etapa seguinte, é submetido à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, formada por 13 
membros, dos quais a maioria, com direito a voz e voto nas decisões é eleita pela própria comunidade cultural; (4) 
no fim, o projeto é aprovado, em última instância, pelo ministro da Cultura. Só então, após esse longo percurso em 
que é avaliado, discutido e referendado seja pelo governo, seja pelos representantes dos interessados, é submetido 
às empresas. 

 
Imaginar, então, que a decisão de patrocínio leva em conta apenas interesses comerciais é minimizar o 

significado das diversas etapas pelas quais o projeto passa e não perceber que, no sistema vigente, ele é 
democraticamente negociado entre Estado, artistas, produtores e empresas. Nunca é demais insistir em o quanto 
isso é adequado a uma sociedade democrática, na qual, ao invés de prevalecer uma única orientação de política 
cultural, o processo de criação e de desenvolvimento cultural resulta de sólida interação entre sociedade civil e 
Estado, o que exige, por definição, a intervenção de uma pluralidade de agentes que, como é natural que seja, têm 
diferentes concepções sobre a cultura. 

 
0 mecenato privado brasileiro é uma experiência recente que tem vantagens e desvantagens. Enquanto tal, 

os seus mecanismos exigem aperfeiçoamentos que dependem do seu funcionamento. Mas a sua rápida 
consolidação, em anos recentes, estimulando uma verdadeira explosão de atividades culturais no país, indica que 
para sugerir conclusões mais significativas a seu respeito, não pode ser submetido ao destino de experiências 
brasileiras semelhantes que, antes de terem amadurecido suficientemente, foram eliminadas do cenário cultural do 
país 

 


