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resce a cada ano os projetos
culturais beneficiados com
incentivo fiscal, sobretudo
pela Lei Rouanet. Em 2007,
73% das grandes empresas
patrocinadoras de projetos
culturais utilizaram algum

mecanismo de incentivo fiscal, revela
pesquisa da agência de comunicação
Significa. A agência atua no segmento
de "comunicação por atitude", que é
uma vertente do marketing fundamen-
tada no vínculo de marcas e empresas
a causas sociais, esporte ou cultura.
Segundo o estudo, chegou a 77% o índi-
ce de grandes companhias instaladas
no Brasil que no ano passado associa-
ram-se a ações culturais.

E não é por acaso. Yacoff Sarkovas,
diretor-geral da Significa, qualifica o
marketing cultural como ferramenta ca-
paz de associar marcas e empresas a va-
lores altamente favoráveis - como quali-
dade e sensibilidade - e de estabelecer
um relacionamento muito eficaz com
determinados segmentos de público (no
caso, quem aprecia certa modalidade
cultural ou artística). Mas para ele,
embora financeiramente interessante, o
incentivo fiscal não deve ser a principal
razão do investimento em marketing cul-
tural. "A cultura é tão importante que
muitas empresas seguiriam investindo
nessa alternativa de marketing mesmo
sem incentivo fiscal", diz.

Para ilustrar essa tese, ele lembra
a primeira turnê no Brasil, em 2006,
do grupo Cirque du Soleil, beneficia-
da pela Lei Rouanet. Devido à polêmi-
ca, na época, decorrente do uso de
dinheiro público no patrocínio de uma
atração cujos ingressos podiam custar

até R$ 400, não foi autorizada a dedu-
ção fiscal para a atual temporada bra-
sileira desse grupo. Porém, satisfeito
com os resultados obtidos em 2006, o
Bradesco manteve o patrocínio do
espetáculo deste ano.

Duplo benefício. De acordo com

Sarkovas, antes de buscar a isenção
fiscal, o marketing cultural deve esta-
belecer objetivos. "Ele serve, por
exemplo, para humanizar ou rejuve-
nescer uma marca ou para estabele-
cer relacionamento com determinado
público", explica.

Essa ferramenta de marketing
não se concretiza apenas por meio de
patrocínio de shows, exposições ou
livros. Há também iniciativas como o
Programa de Democratização Cul-
tural Votorantim, que trabalha para
ampliar o acesso à cultura na área
cinematográfica. Em vez de patroci-
nar a produção de filmes, ele privile-
gia sua exibição. No ano passado, o
programa teve verba superior a RS 15
milhões, sendo que aproximadamen-
te 80% desse montante foi beneficiado
pela Lei Rouanet.

De acordo com Lárcio Benedetti,
gerente de desenvolvimento do Ins-
tituto Votorantim - instituição respon-
sável pela administração dos investi-
mentos sociais e culturais do grupo -, a
formatação desse programa conseguiu
unir interesse público com objetivos
empresariais. Por um lado, a empresa
colaborou com a ampliação do acesso à
cultura e, por outro, obteve retorno do
investimento ao diferenciar-se de outras
marcas. "Além disso, nosso programa
permite o relacionamento com as co-
munidades locais, importante para
uma empresa como a Votorantim, que



tem operações em mais de 300 municí-
pios do País", acrescenta Benedettí.

O programa da Votorantim atual-
mente apoia mais de 50 projetos cultu-
rais. Além de ações específicas - como
uma releitura instrumental da música

de Tom Jobim, que este ano será apre-
sentada em todas as capitais do País -,
há um núcleo de difusão, que recente-
mente lançou o Manual de Apoio à Ela-
boração de Projetos de Democratização
Cultural, disponível para download

gratuito. Endereço: www.votorantim.
com.br/democratizacaocultural.

Para todos os bolsos. A cultura tam-
bém pode estar ligada a outros temas
de interesse. A multinacional de ori-
gem sueca Tetra Pak, por exemplo, no
ano passado realizou dois programas
que combinaram cultura com ação edu-
cacional e preocupação socioambiental.
O primeiro - A Arte da Reciclagem -
incluiu uma exposição e um livro com
fotografias das diversas etapas do pro-
cesso de reciclagem de materiais. Já o
Reciclo de Cinema, ainda em anda-
mento, levará a praças públicas de 70
cidades do País uma mostra de filmes
educacionais e de entretenimento.

Ações como essas, afirma Fernan-
do von Zuben, diretor de meio ambien-
te da Tetra Pak, ampliam a credibilida-
de da marca. "E projetos sérios não
encontram problemas para beneficiar-
se dos mecanismos da Lei Rouanet",
diz Zuben. O investimento da empre-
sa nos dois projetos foi beneficiado
por essa lei, somando aproximada-
mente R$ 2 milhões.

Os investimentos em marketing
cultural não necessariamente preci-
sam atingir a marca dos milhões. No
ano passado, a empresa têxtil Lupo
destinou R$ 300 mil a dois projetos cul-
turais beneficiados pela Lei Rouanet: a
produção de um filme de curta metra-
gem e a exibição da Paixão de Cristo na
cidade de Araraquara (SP). "O meca-
nismo de incentivo fiscal viabilizou os
projetos que dificilmente seriam reali-
zados de outra maneira", afirma Val-
quírio Cabral Jr., diretor comercial da
Lupo. De acordo com ele, este ano o
investimento da empresa em projetos
beneficiados pela Lei Rouanet ficará
próximo de R$ 350 mil.
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