


U
ma longa novela brasileira, ambientada em Brasília

e assistida por todo o país, entra nos seu finais e

decisivos capítulos depois de sete anos de lenga-

lenga, como convém às novelas: a incrível história da reforma

do financiamento à cultura no país, após muito suspense, fi-

nalmente desembarcou do Congresso e deve virar lei nas pró-

ximas semanas. A principal aposta do governo nesse quesito

é a criação do vale-cultura, que funcionará nos mesmos mol-

des do vale-refeição: carregado com até R$ 50 a cada mês,

um cartão magnético dará acesso ao trabalhador, por meio do

subsídio, a salas de cinema, espetáculos de teatro, CDs, DVDs,

jornais e revistas. As empresas que aderirem ao programa

podem descontar o benefício na hora de pagar o imposto de

renda. A iniciativa tem potencial para irrigar o mercado cultu-

ral com R$ 7 bilhões a cada ano, de acordo com estimativas

do governo.

Trata-se de uma montanha de dinheiro para um seg-

mento tratado a pão e água décadas a fio. Para se ter uma

ideia, o orçamento do MinC para 2010 - o maior dos últimos

oito anos - mal chega a R$ 2 bilhões. E, mesmo assim, in-

cluindo aí o pagamento de servidores e de outras despesas

burocráticas. O Fundo Nacional de Cultura (FNQ, que financia

especialmente os editais da Fundação Nacional de Artes (Fu-

narte), deverá receber pouco mais de R$ 300 milhões. Ainda

compõem o pacote cultural engendrado pelo ministro Jucá

Ferreira uma reforma complexa na lei Rouanet (veja quadro

na página 35) e uma nova lei de fomento à cultura. Além

disso, o Congresso já aprovou a extensão do Simples para

as atividades económicas do setor, diminuindo os impostos

pagos por artistas e produtores culturais, e deve votar ainda

a inclusão da cultura no Fundo Social do Pré-Sal. Se tudo de

fato virar realidade, terá razão o ministro Ferreira: vai começar

uma nova era no financiamento à cultura do país.

Mas há algumas condicionantes antes da profecia virar

boa notícia. Em primeiro lugar, os últimos retoques das pro-

postas debatidas ao longo de sete anos no Congresso caí-

ram justamente num ano eleitoral - nesse cenário, nunca se

sabe o que pode sair da cabeça de deputados e senadores.

E é preciso, também, apaziguar o segmento cultural do país,

que recebeu as mudanças com aplausos e vaias. A turma

que apoia argumenta que as mudanças vão colaborar para

a democratização do acesso à cultura. Nela está o jornalista

Roberto Muylaert, ministro-chefe da Secretaria de Comunica-

ção Social no governo Fernando Henrique e atual presidente

da Associação Nacional dos Editores de Revistas - Muylaert

trabalhou exaustivamente para incluir as publicações no car-

dápio do que pode ser comprado com o vale-cultura. "Junto

com os jornais, as revistas são os únicos bens de consumo

cultural que podem ser adquiridos em qualquer banca de

qualquer cidade brasileira", defendeu ele - cinemas e teatros,

por exemplo, estão concentrados nos grandes centros urba-

nos, o argumento, entretanto, provocou piada em Brasília: al-

guns parlamentares indagaram se o vale-cultura poderia dar

direito a comprar a revista Playboy.

Unanimidade?

Na verdade, ninguém que se relacione com a área cul-

tural é totalmente contra a criação do vale. Mas há muitas

críticas, inclusive de uma das relatoras do projeto na Câmara,

a deputada Manuela d'Ávila (PcdoB - RS). Ela reclama que,

do jeito que está, o cartão vai privilegiar produções culturais

que já conquistaram seu espaço no mercado, com prejuízo

para aquelas que ainda batalham por um lugar ao sol. "Será

difícil usar o cartão para, por exemplo, comprar o CD de um

músico iniciante que está se apresentando num barzinho",

diz a parlamentar.

A produtora Cida Herok sabe bem do que a deputada

está falando. Ao contrário da grande maioria dos agentes da

área cultural, ela deixou Porto Alegre para trabalhar no inte-

rior. Hoje, atua em 26 municípios gaúchos produzindo desde

recitais da Orquestra da Câmara do Theatro São Pedro em

praças públicas até espetáculos de teatro de grupos pouco



conhecidos. E tampouco acredita que o vale-cultura ajude a

incorporar gente nova ao mercado. "Trata-se de um incenti-

vo para a indústria cultural, que vai ajudar produtores que já

estão dentro da economia criativa. Assim como o governo já

criou incentivos para a indústria de automóveis, agora ofere-

ce o vale-cultura. Mas isso não vai beneficiar o trabalho artís-

tico artesanal. Não deixa de ser um incentivo, mas é preciso

ter outros mecanismos", provoca.

Leonardo Brant, do portal Cultura e Mercado, crítico fer-

renho da atuação do MinC, levanta outras preocupações, em-

bora também aprove a ideia (mas com vários "poréns"): para

ele, sempre é bom aplaudir iniciativas como essa. Mas Brant

alerta para problemas que podem aparecer na regulamenta-

ção do programa. "O que exatamente poderá ser adquirido

com o vale-cultura e quem terá a concessão do serviço? O

Ministério da Cultura tem demonstrado alguns sinais de que

deseja manter o controle da produção cultural no país. Se isso

de fato acontecer, teremos ainda mais distorções. Nada disso,

no entanto, impede de comemorarmos. O vale-cultura é uma

boa notícia", reconhece.

A economista Ana Carla Fonseca Reis, especialista em

economia da cultura, vai adiante. "Sob a ótica de injeção de

recursos na economia da cultura, a iniciativa é inegavelmente

bem-vinda". Mas, segundo ela, como política isolada o vale-

cultura não vai funcionar. "Precisamos ter políticas integradas

entre cultura, educação, desenvolvimento, turismo, meio am-

biente e outras áreas. Esse não é um hábito nosso e se torna

ainda mais difícil quando temos leilões dos ministérios entre

legendas partidárias, não por competência técnica ou visão

estratégica. É preciso haver articulação. Um parafuso sozinho

não faz a máquina funcionar", compara.

De acordo com Ana Carla, o vale-cultura corre o risco de
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acabar como um tiro no escuro. "Temos alguns estudos mos-

trando a relação entre renda e consumo cultural, mas não

conheço um deles sequer que tenha por amostra uma classe

específica de trabalhadores com renda de até cinco salários

mínimos, residentes nos centros nos quais há equipamentos

e outras formas de acesso a bens e serviços nos quais se

possa usar o vale-cultura. E menos ainda quais fatores com-

plementares jogam para que esse não público cultural possa

se converter em público", opina. O argumento tem lógica: se-

gundo a pesquisadora, a falta de acesso à cultura pode se

dar não apenas em função da variável económica. "Será que

as pessoas nâo vão ao teatro por falta de dinheiro apenas

ou também porque faltam casas de espetáculo, porque falta

transporte, porque os horários não são adequados?", indaga

Ana Carla. Para ela, essas questões impedem os especialis-

tas de estimarem qualquer resultado para o vale-cultura. "Do

ponto de vista de formação de público e de democratização

da cultura, é impossível estimar sua eficácia", diz.

Enquanto o debate segue no Congresso, as empresas que

trabalham com cartões magnéticos já se preparam para apre-

sentar seus produtos ao mercado. O Grupo VR (Vale-Refeição)

já tem pronto a sua versão VR Cultura. A concorrente Ticket

também tem sua aposta, o Ticket Cultura. E a Visa Vale en-

trará na disputa com o seu já balizado de Diversão Visa Vale.

COMO VAI FUNCIONAR
0 VALE-CULTURA
Podem participar as empresas que têm
Imposto de Renda (IR) a pagar

São atendidos as trabalhadores que recebem
até cinco salários mínimos (cerca de RS 2,5
mil em 2010). A empresa pode pagar aos
funcionários que ganham mais, mas só d'
que forem atendidos todos os empregados
com salários até est s limite

A empresa entrega ao empregado um cartão
similar aos de alimentação, com saldo de até
RS 50 por mês. E pode descontar dele até
10% desse valor. Para os que ganham mais de
cinco mínimos, os descontos podem chegar a
90%. As empresas podem deduzir até 1% do IR

Com o cartão, a trabalhador pode comprar
ingressos para cinemas, teatros, museus,
shows e exposições. Ou ainda comprar
revistas, livros, CDs o DVDs

Text Box
Fonte: Aplauso: cultura em revista, Porto Alegre, ano 12, n. 105, p. 32-36, 2010.




