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Sem dinheiro ou com recursos para apenas um mês. Esta é a situação de duas renomadas 
companhias de dança do País, a Cena 11, de Florianópolis (SC), e a Quasar, de Goiânia (GO). 
Os bailarinos estão literalmente dançando para continuar no ofício e, assim, ter pelo menos a 
bilheteria para manter seus projetos.  
 
Premiados internacionalmente, os dois grupos retratam um pouco da situação da dança no 
País, que depende de leis de incentivo ou subvenção estatal direta para acontecer. Não 
escapam das dificuldades de obtenção de verba nem mesmo grandes companhias, como a 
Deborah Colker, do Rio de Janeiro (RJ), e o Grupo Corpo, de Belo Horizonte (MG). Os 
especialistas lembram que a dança, diferentemente de outras artes, precisa do treinamento 
diário. Por isso, não tem como contratar os bailarinos apenas na época do espetáculo.  
 
"A reserva acabou agora. O grupo está zerado. Se não entrar nada, vamos ter de atrasar 
salários", diz Alejandro Ahmed, coreógrafo da Cena 11, que tem um elenco de 10 bailarinos. É 
uma cena que, infelizmente, se repete: em 2000, os profissionais ficaram sete meses sem 
patrocínio e, com isso, três deixaram o elenco. Ahmed explica que a Cena 11 trabalha a partir 
de projetos, que são apresentados em editais públicos ou de companhias financiadoras - nos 
últimos dois anos contou com o apoio da Petrobras como mecenas, acordo não renovado.  
 
Planos  
 
Segundo a assessoria de imprensa da Petrobras, como o Plano Estratégico 2009/13 foi 
anunciado apenas no fim de janeiro, somente após este período é que a companhia começou a 
fazer o seu planejamento de patrocínio para 2009, ainda não concluído. Em novembro, a 
empresa prorrogou as inscrições para o Programa Petrobras Cultural para fevereiro e março - 
de acordo com o segmento - em virtude da "adequação do cronograma do programa às 
possibilidades do fluxo de caixa da companhia, no cenário da crise financeira mundial". Com 
isso, o resultado do edital sai apenas no fim do ano.  
 
Sem a Petrobras - responsável, em 2008, pelo financiamento de projetos de oito companhias 
de dança -, a Cena 11 sobrevive hoje do aporte da Malwee, via lei estadual. Mas Ahmed diz 
que o teto financiável da lei de incentivo estadual é muito mais baixo e não corresponde a um 
terço da necessidade de verba do grupo. Uma das alternativas, até conseguir outro 
patrocinador, é entrar em vários editais e usar o cachê dos espetáculos para pagar os salários 
dos bailarinos.  
 
Em situação semelhante está a Quasar. A diretora, Vera Bicalho, explica que tem recursos da 
Petrobras - cujo contrato vence em maio - mas que não são suficientes para toda a estrutura. 
"No ano passado fiz uma campanha grande em busca de outras parcerias, mas não obtive 
sucesso". Segundo ela, há algum tempo o grupo vive uma "situação delicada", com recursos 
suficientes apenas para um mês. Ele lembra que, há alguns anos, quando da saída do 
patrocínio da Brasil Telecom, chegaram a fazer uma reunião com os bailarinos, anunciando 
que, se não entrassem recursos, teriam de fechar as portas.  
 
Curto prazo  
 
Vera diz que a companhia está vivendo mês a mês. Entre as promessas de recursos estão o 
edital do Banco do Brasil, para o qual foram selecionados, e uma apresentação na Bolívia, em 
abril. "Se for preciso, corro para um banco", completa.  
 
Foi o que fez Hulda Bittencourt, diretora da Cisne Negro Cia de Dança na época do confisco da 
poupança, no governo Collor. Agora, felizmente, o grupo está bem. "Nós nos preparamos para 
a crise, enxugamos as contas e fizemos investimentos com o pé no chão", diz Sérgio 
Andreucci, diretor de marketing da companhia, lembrando que os patrocinadores revisaram 
suas metas.  
 



Assim como outras companhias, a Cisne Negro também ficou "órfã" da Petrobras - que 
representava 50% do orçamento de R$ 1,6 milhão por ano-, compensada pela entrada da 
Monsanto e da Acelor Mital, via lei estadual. Além disso, o Grupo Fleury também patrocina o 
elenco. É a primeira vez que a Monsanto investe em dança. "Estamos focados na valorização 
dos espetáculos nacionais e o Cisne Negro tem um trabalho importante de formação de 
platéia", diz Christiane Cralcev Bracco, coordenadora de responsabilidade social da empresa. 
Andreucci diz que o Cisne Negro tem sempre um fundo de reserva - suficiente para quatro 
meses de trabalho - e faz planejamentos considerando vários cenários. Segundo ele, o de 
2009, feito em abril do ano passado, tinha três perspectivas. O orçamento atual não é nem o 
melhor, nem o pior. Ele acredita que o fato de estar no eixo Rio-São Paulo ajuda na obtenção 
dos recursos, uma vez que 70% da parte que sai da Lei Rouanet - uma das principais em 
relação a patrocínio cultural - é destinada ao Sudeste.  
 
A especialista em marketing cultural da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
Gisele Jordão, não acredita que a "geografia" influencie. "Vivemos um momento muito 
complicado, para o qual não dá para fazer paralelo", afirma. Segundo ela, aceitação do público 
e a adequação do trabalho do grupo aos seus patrocinadores são os critérios utilizados por 
quem financia os grupos. "Não sei se estar fora do eixo atrapalha. Mas, exceto os editais 
públicos, não conhecemos os critérios para a escolha dos grupos", lembra Vera, da Quasar.  
 
Verba atrasada  
 
Há 15 anos a Companhia de Dança Deborah Colker, do Rio de Janeiro, tem patrocínio da 
Petrobras. Este ano, não vai ser diferente, exceto pelo fato de que o recurso vai chegar um 
pouquinho mais tarde. O contrato de manutenção do grupo, geralmente assinado no final do 
ano, deve ficar para março. Até lá, a companhia - cujo orçamento anual é de R$ 3 milhões - 
sobrevive com recursos próprios. A mesma situação vive o Grupo Corpo, aguardando a 
assinatura do contrato.  
 
O também mineiro Primeiro Ato tem recursos da Petrobras para circulação do espetáculo 
"Geraldas e avencas" - até novembro -, mas não tem patrocinador para manutenção do 
elenco, nas mãos da Cemig até dezembro passado. "Tivemos o projeto aprovado pela Lei 
Rouanet e estamos tentando patrocínio. A manutenção é a possibilidade de existência de um 
grupo. Na dança precisamos de uma preparação de sete horas por dia, um trabalho de 
continuidade, por causa do condicionamento físico, da resistência e da relação entre as 
pessoas", afirma a diretora, Suely Machado. Segundo ela, hoje o grupo - com oito bailarinos - 
está dançando para conseguir bilheteria e, assim, se manter. Suely diz que o limite das 
reservas econômicas da companhia, sem patrocínio, é o mês de agosto.  
 
Em situação parecida está o Ballet Stagium, de São Paulo, um dos ícones da dança brasileira, 
com 38 anos de existência. O grupo perdeu o patrocínio da Petrobras e mantém apenas o da 
Sabesp, via lei estadual de incentivo. A diretora e coreógrafa, Márika Gidali, explica que a 
estatal representava 40% do orçamento da companhia e o restante vinha de outras parcerias, 
incluindo a bilheteria. "Agora é uma luta. O que vai acontecer, só posso contar em dezembro", 
diz.  
 
Vivendo sempre de editais, sem patrocínio fixos, a Companhia de Dança Márcia Milhazes, do 
Rio de Janeiro, tem recursos garantidos da Petrobras até 2010 para a turnê da obra "Meu 
prazer". Mas Márcia diz que, a situação só não é ruim porque tem parcerias que garantem um 
lugar de ensaio e a companhia sempre dançou muito. "É isso o que, em momentos de quase 
desespero, nos faz aguentar".  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 fev., 1 e 2 mar. 2009, Empresas & Negócios, 
p. C8. 


