
Tal pai, tal filho
A Lei Rouanet produziu ebulição no meio cultural, mas especialistas apostam
que defeitos semelhantes aos dessa legislação contaminarão a área esportiva

A recente Lei de Incentivo ao Esporte
pode estar fazendo a alegria da maioria
dos atletas, entidades esportivas e futu-
ros patrocinadores. Mas se for balizada
pelo seu maior modelo inspirador, a Lei
Rouanet, não vai demorar para gerar
controvérsia. Os mesmos críticos e céticos
da lei de incentivo à cultura repetem o
discurso da dúvida ao abordar o dinheiro
incentivado ao esporte. Eles até reco-
nhecem méritos nos incentivos fiscais à
cultura, que infundem no setor R$ 500
milhões ao ano e aquecem visivelmente a
produção cultural brasileira. No entanto,
escudam-se na trajetória da Rouanet. a
dois anos de completar sua maioridade,
para lançar suspeitas em relação ao seu
clone no esporte.

Um dos profissionais mais prestigiados
do mercado cultural. Yacoff Sarkovas. dire-
tor geral da Significa e da Articultura. é um
crítico mordaz da legislação da cultura e. por
tabela, agora da referente ao esporte. Basica-
mente, a sua linha de argumentação é que o
problema da nova lei não é o investimento do
dinheiro público nos esportes, mas o modo
como isso é feito. "É inegável que cultura
e esporte são de interesse da sociedade,
mas a questão central, propositadamente,
passou ao largo dos holofotes: o modelo de
financiamento público por dedução fiscal é
insustentável econômica e socialmente."

São palavras duras, mas Sarkovas
acha uma anomalia o dinheiro público
estar destinado à decisão privada. "O
esporte é envolvente, um campo rico de
valores e particularidades, mas existem
modalidades que não despertam interesse
mercadológico, embora importantes. Aí,
se não encontra patrocínio, mas é de inte-
resse público, cabe ao governo investir",
afirma. A empresa, que convive na selva
do mercado, deve pagar por aquilo de
que necessita e alocar, para o patrocínio,
o dinheiro de seu próprio departamento
de marketing e comunicação.

Assim, os atletas, desinformados e
iludidos pela justa perspectiva de injetar
recursos no seu campo de atividade, es-
tariam cometendo o mesmo erro histórico
dos artistas. "Em vez de exigir políticas e
fundos de financiamento diretamente do
Estado, tudo regido por critérios técnicos e
públicos, eles lutam para propagar o câncer
do incentivo fiscal", critica Sarkovas. "A Lei
Rouanet gera produção cultural porque
injeta dinheiro no setor, não por ser uma
boa forma de financiamento."

Yacoff Sarkovas, da Significa e Articultura, é contrário às leis de renúncia fiscal

CINEMA SEM PÚBLICO
Leis como a do Audiovisual e a Roua-

net não podem ser denominadas de
instrumentos de incentivo fiscal, na sua
opinião. Nada mais fazem do que um
mero repasse de dinheiro público para
aplicação privada, sem exigir nenhum
centavo de contrapartida das empre-
sas, chegando mesmo a remunerá-las.
Esse "jeitinho brasileiro" de incentivo
a cultura, acredita, irá migrar de mala

e cuia para os esportes.
Ele diz que os espectadores-cida-

dãos não se dão conta, por exemplo,
da perversidade embutida na Lei do
Audiovisual. "As marcas que aparecem
na abertura dos filmes brasileiros são
de empresas que ganham dinheiro pú-
blico para fingir que são investidoras
culturais e decidir que aquele filme,
e não outro, deve ser produzido." Ou
seja, ao não criar políticas públicas e

investir poucos recursos orçamentários
diretos, o governo transfere para o
setor privado o papel de patrocinador
da cultura.

Um estudo do Ministério da Cultura
(MinC), de 2000, parece dar razão às
pesadas críticas de Sarkovas. Os dados
colhidos revelam que o sistema de
financiamento criado pela Lei do Au-
diovisual não serviram ao propósito de
estimular a comercialização dos filmes
produzidos nem ajudaram a capitalizar
as empresas produtoras. Entre 1995 e
1998, apenas dez, em um universo de
80 filmes lançados comercialmente,
apresentaram resultado de bilheteria
igual ou superior aos seus custos de
produção. Na avaliação do cineasta
Eduardo Escorei (Ato de Violência),
a atividade cinematográfica continua
prisioneira do suporte estatal. "As
distorções são notórias e não levou à
desejada auto-sustcntabilidade."

Para Danilo Miranda, diretor re-
gional do Sesc/SP, a Lei Rouanet não
cumpriu o prometido c ainda tem
um vasto caminho pela frente para
consolidar-se, embora tenha iniciado
um processo de convencimento das
empresas de que vale a pena abrir
os olhos para o ambiente da cultura.
"Mas, infelizmente, isso não atingiu
um percentual razoável, tanto que a
gente tem poucas empresas no País
investindo, de fato, no setor", avalia.
Miranda é favorável a uma espécie
de regulagem entre os mundos da
publicidade e do interesse público. A
chave estaria aí. "Na hora de aplicar
os recursos, retirar cada vez mais
o caráter corporativo em favor do
interesse público. O Estado, como
representante da sociedade, tem de
induzir as empresas a transformar-se
porque, por contra própria, dificilmen-
te o farão."

Incentivo pode ajudar na profissionalização
Há quem faça. porém, um balanço mais

generoso do dinheiro incentivado na cultura
e veja com mais otimismo a sua congênere
no esporte. É o caso de Paulo Pélico, pro-
dutor de cinema e teatro e dono da Casa
Jabuticaba de Cinema e Teatro, escritório
de administração de projetos culturais. Ele
cita como exemplo de bom resultado da lei
de incentivo o cinema, que antes sobrevivia
às custas do diletantismo e do trabalho
voluntário de alguns profissionais. "Pegue
um filme de 1980 e o compare com uma
produção de hoje e você vai notar diferenças
visíveis nos aspectos técnicos", assinala.

Pélico avalia que vários segmentos cul-
turais foram beneficiados pela Rouanet. O
de artes cênicas, por exemplo, captou até
hoje R$ 1,3 bilhão. Na música erudita, o
Brasil foi visitado pela Orquestra Sinfônica
de Israel, a Filarmônica de Washington e
o Quarteto de Cordas de Berlim, além de

solistas famosos, que não teriam aterrissa-
do aqui sem o dinheiro incentivado. Em-
presas como Petrobras, Itaú, Unibanco,
Banco Alfa, Vivo e Telemar alavancaram
como nunca suas marcas.

A queixa generalizada de que atores da
extirpe de Antônio Fagundes e Fernanda
Montenegro captam recursos da lei quando
não precisariam, em um modelo perverso
de financiamento só de grandes estrelas,
é contestada por Pélico. Não passaria de
visão distorcida dos fatos. "Sem patrocínio,
eles até estréiam seus espetáculos teatrais,
mas não conseguem manter-se em cartaz e
muitas vezes são obrigados a sair de cena
mesmo com casa lotada."

Ele concorda com Yacoff Sarkovas
sobre a necessidade de o empresariado
brasileiro assumir parte do custo, de con-
dicionar as empresas a dar contrapartidas
para que não usem o dinheiro público

em benefício próprio. "Discordo apenas
de que é fácil ensinar o empresário a
investir", ressalta. A Lei de Incentivo ao
Esporte, do jeito que foi sancionada, está
mal redigida, segundo Pélico. "Em alguns
pontos, é dúbia. Confunde empresas sem
fins lucrativos com as sem finalidade
econômica, não fala em comprovação de
despesas, mas em prestação de contas, e
não estratifica o limite de 4% de repasses''
diz. Isto é, iguala Petrobras a uma micro-
empresa, repetindo o mesmo equívoco
da Lei Rouanet. Além disso, não obrigam
o produto feito com dinheiro incentivado
a ter circulação pública. "Em tese, posso
fazer uma exposição de Picasso no meu
apartamento e convidar os amigos e uma
empresa pode valer-se da lei para montar
um time de futebol dentro de seu espaço
físico", exemplifica. "Todo contribuinte,
ainda que pagando, teria de ter acesso."
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