
 

Lei Rouanet: o que pensa um relator                       

Jorge Muzy mostra o que pensa sobre a atual legislação de incentivo à cultura e que caminhos 
deveriam ser adotados para aplicação da Lei Rouanet.           

No começo de dezembro foi realizado o 1º Fórum de Investidores Privados em Cultura, 
promovido pelo Grupo de Institutos e Fundações de Empresas (GIFE), onde participaram o 
ministro da Cultura, representantes de entidades e empresas. O presidente da Muzy Corp, 
Jorge Muzy, foi convidado para este Fórum como relator do grupo que discutiu aspectos que 
deverão constar em um diagnóstico sobre a atual política cultural e o financiamento do setor 
em nosso país. O objetivo é colaborar com as mudanças que o Governo Federal quer instituir 
nas leis federais de incentivo em 2009.  

Conheça abaixo o que pensa o relator a respeito da atual política de financiamento à cultura e 
que objetivos ela deve alcançar. 

“Somente uma profunda mudança poderá corrigir as enormes distorções que a Lei Rouanet 
provocou no mercado cultural, pois não obstante os méritos de quem consegue colocar mais 
de R$ 1,2 bilhão na economia, promover empregos, renda, e co-geração de impostos, ela 
hoje, na maioria das vezes, é usada pelas empresas como ferramenta de relacionamento 
comercial com seus clientes. Virou budget de marketing. 

“Não somos contra o marketing de relacionamento que projetos culturais proporcionam, mas 
somos contra projetos que visem absorver déficits orçamentários, capitalização de recursos, 
constituição de garantias e despesas administrativas, que tem sido a prática comum que viciou 
o mercado e coloca à margem projetos sérios e estruturados, mas que não contemplam tais 
artifícios. Por isso entendemos que os critérios devam ser mais orientados para a inclusão 
social através da cultura, e que promova acesso gratuito a quem precisa e que haja 
contribuição com “dinheiro bom” por parte do mercado em complemento às verbas públicas. 

“É de importância fundamental a associação entre Iniciativa Privada/Estado para, juntos, 
apoiarem o desenvolvimento da cultura e o aprimoramento da sociedade como um todo. Uma 
Nação se desenvolve essencialmente pela ampliação da cultura. Cultura, economia e o social 
são o tripé sobre o qual se apóia a cidadania de um povo. 

“Mais que isto: as manifestações culturais são importantes porque geram um leque 
representativo de empregos em vários setores – da mão-de-obra artesanal à tecnologia 
avançada de informatização. E, sobretudo, porque, ao crescer em qualidade e quantidade, o 
entretenimento cultural cria um mercado próprio que se consolida como parte da estrutura do 
turismo e da indústria cultural do país. 



“Por estas e outras tão significativas razões o investimento privado em cultura é um poderoso 
parceiro do Estado no desenvolvimento econômico e social. 

“Os projetos da Muzy Projetos Culturais tanto antevêem todas as questões acima mencionadas 
como também atendem às expectativas das empresas nacionais e multinacionais que têm 
procurado investir na cultura visando sempre fortalecer a imagem corporativa da empresa, 
aumentando a fidelidade dos consumidores e contribuindo para a fixação e divulgação do 
conceito de imagem empresarial. 

“A promoção cultural é um dos mais eficazes instrumentos para alcançar posições de liderança, 
além de legitimar o papel das empresas no cumprimento de seu dever de cidadania face ao 
desenvolvimento do país, que não é prerrogativa única do governo. 

  “Os projetos da Muzy Projetos Culturais privilegiam o marketing sociocultural na medida em 
que divulgam a cultura, estendem os domínios da análise e reflexão sobre idéias, teses e 
temas para o mais democrático acesso de todas as camadas socioculturais e econômicas. 

”Por isso, quando recebemos uma proposta de uma empresa como a que recebemos, 
recentemente, para construir um projeto cultural com uma verba de R$ 11 milhões via Lei 
Rouanet, e cujo briefing, passado pelo próprio Presidente da empresa, mostrava que o projeto 
a ser criado deveria vir planejado para ativar as vendas do produto da empresa, simplesmente 
não participamos, pois não podemos compartilhar com uso desvirtuado da lei. 

“Entretanto, certamente outra produtora cultural seguirá o briefing, pois enquanto a Lei não 
for mudada, as distorções do seu uso continuarão ocorrendo. 

“Acredito que uma mudança séria na Lei Rouanet certamente irá qualificar os projetos e 
qualificar o mercado, contribuindo para que se produzam projetos e eventos de alto interesse 
coletivo e com a máxima qualidade e que se insiram no escopo do desenvolvimento do Brasil 
por meio da ação cultural, promovendo a diversidade em todas as suas formas de expressão 
cultural contemporânea, por meio da promoção de várias culturas e respeitando a autonomia e 
a liberdade de expressão dos artistas. 

“Acreditamos na iniciativa dos gestores do MINC e estamos contribuindo com sugestões para o 
aumento da eficiência e da boa gestão de instituições culturais e artísticas nacionais ou 
regionais, assim como de qualquer outra estrutura ou equipamento com vocação cultural, por 
meio, inclusive, da formação de especialistas em desenvolvimento e ação cultural 
(planejadores, gestores, líderes de atividade artística, técnicos). 

“Acreditamos que pesquisas na área de práticas culturais contemporâneas, incluindo 
desenvolvimento, produção e circulação culturais, etc., proporcionem a promoção da cultura 
para novos públicos, especialmente pela organização de intercâmbios e de desenvolvimento de 
redes. 

SERVIÇO: Paulo Muzy é presidente da Muzy Corp. Tel: (11) 2626-1000. Webmail: 
www.muzy.com.br. 
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