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mico sinal verde do MinC para captação de
R$ 1,3 milhão para a criação do blog com
vídeos de poesias interpretadas pela can-
tora Maria Bethânia.

“É da natureza do incentivo fiscal ser
um recurso usado para estimular o inves-
timento privado. Algumas leis se transfor-
mam em mecanismo de transferência de
recursos públicos para interesses privados
e, por isso, têm que ser corrigidas”, diz
Yacoff Sarkovas, CEO da Edelman Signifi-
ca Brasil e responsável pela reengenharia
das estratégias de política cultural de
companhias como Petrobras, Natura, Vale
e Votorantim, assíduas entre os tops dos
incentivadores no ranking do MinC (grá-
fico). “A nossa orientação sempre foi para
que as empresas encarem com naturalida-
de a definição de critérios públicos para
utilização de verbas públicas.”

Mas nem só das grandes corporações
vive a cultura nacional. Segundo Sarko-
vas, os preceitos de construção de víncu-
los afetivos de cunho cultural com seus
públicos estratégicos são aplicáveis a
qualquer porte empresarial. “Se uma tin-
turaria fizer uma parceria com uma peça
de teatro, pode capitalizar distribuindo
alguns convites para este espetáculo entre
seus clientes mais fiéis e divulgando em
jornais de bairro que a atriz Y, da peça X,
prefere os serviços daquela tinturaria.”

Outra saída do Procultura para atender
projetos que não têm grande visibilidade ou
potencial de retorno comercial, é aumentar
o protagonismo do MinC, que passaria a fi-
nanciar diretamente através do Fundo
Nacional de Cultura (FNC), blindado des-
de 2010 contra contingenciamentos.
“Claro que a demanda sempre vai ser
maior, mas esperamos convencer a Fa-
zenda a transferir mais recursos para o
fundo diante do crescimento da busca de

patrocínios”, diz Menezes.
Dados do ministério apon-
tam que em oito anos, tri-
plicou o total captado via
Lei Rouanet (ver gráfico).

LIBERDADE COM CONSCIÊNCIA

“Hoje o mercado tem liber-
dade para suas ações, mas
isso não impede que o em-
presário tenha mais cons-
ciência na hora de investir,
conciliando seu interesse
privado com o lado públi-
co”, diz Leonardo Brant,
pesquisador e consultor de
política cultural. Ele duvida
da clareza dos critérios di-
vulgados pelo Procultura
que, segundo ele também

P
ela previsão do governo, a
partir de 2012, o empresário
terá que investir recursos
corporativos nos patrocínios
culturais. Pelo Procultura —
projeto de lei que tramita no

Congresso e arbitra sobre os estímulos fis-
cais para o setor da cultura —, não haverá
mais dedução integral do valor investido,
como acontece hoje na Lei Rouanet. De-
pendendo do retorno que o Ministério da
Cultura (MinC) julgar que o projeto traz
para a sociedade, a dedução poderá ser de
20%, 40%, 60% ou 80%. A mudança tem
por objetivo corrigir distorções percebi-
das em 20 anos de vigência da Rouanet e
fomentar a disseminação cultural fora do
eixo das cidades de São Paulo e Rio de Ja-
neiro, que concentram 80% dos recursos
via renúncia fiscal.

Uma distorção. É assim que o MinC
classifica a atual legislação, que permite o
desconto de 100% do teto do Imposto de
Renda devido (4% para empresas e 6%
para pessoas físicas). “O empresário se
beneficia em termos de visibilidade da
marca, aparece como um patrocinador da
cultura, mas o recurso utilizado é público.
É uma propaganda e não pode acontecer
com recursos do Estado”, diz Henilton de
Menezes, titular da Secretaria de Fomento
e Incentivo à Cultura (Sefic), que calcula
que o Procultura seja aprovado ainda este
ano e passe a vigorar no próximo.

O enquadramento nos novos patamares
de abatimento dependerá de critérios ex-
plicitados na proposta e que podem ser re-
sumidos na ideia segundo a qual quanto
maior o projeto for em termos de retorno
para a sociedade, maior será a renúncia
fiscal. “Queremos tratar coisas distintas
de formas diferentes. Um quarteto de cor-
das que se apresenta na Sala São Paulo não
será tratado igual, sob a
ótica fiscal, a outro quarte-
to de cordas que se apre-
sente no interior do Ceará.
Um empresário que agre-
gar sua marca a um con-
certo na Paulista terá que
gastar mais do que outro
que patrocine um festival
de maracatu em Pernam-
buco”, diz Menezes.

A reorientação poderia
evitar embaraços como a li-
beração de R$ 7 milhões, em
2006, para montagem de
espetáculos da trupe cana-
dense Cirque du Soleil, cu-
jos ingressos iam de R$ 50 a
R$ 370. Ou, mais recente-
mente, envolvendo o polê-
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Ministério da Cultura defende que o incentivo
pode deixar de ser distorção se for diminuído
o alcance atual da dedução das empresas, de 100%
TEXTO LEDA ROSA

Lei Rouanet atrai
prós e contras e
volta ao Congresso

Mudanças na lei
poderiam evitar
embaraços como o
do Blog de poesia
da cantora Maria
Bethania que
recebeu autorização
para captar
R$ 1,3 milhão

Queremos tratar
coisas distintas de
formas diferentes.
Um quarteto de
cordas que se
apresenta na Sala
São Paulo não terá
tratamento igual a
um grupo no
interior do Ceará

Henilton de Menezes,
titular da Secretaria de

Fomento e Incentivo à Cultura
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vai aumentar a ‘burrocracia’ e defende que
a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura
(CNIC), órgão que julga os projetos propos-
tos, seja o fiel da balança na hora de bater o
martelo. “A CNIC deve ser fortalecida, re-
munerada e ter representatividade regio-
nal, através do voto direto de qualificados
técnica e consensualmente”, diz Brant que
está confiante na gestão de Ana de Holan-
da, que avalia como mais ponderada e com
maior entendimento do funcionamento do
mercado.

Mas a Lei Rouanet, mesmo com ressal-
vas, é apontada por boa parte dos produto-
res culturais como o mais importante e
bem azeitado mecanismo de financiamen-
to do setor. Em 2010, o Leão abriu mão de
R$ 1,1 bilhão, montante aplicado no mer-
cado de cultura, sob o selo da Lei Rouanet.

“A Rouanet é importantíssima para
manter o sistema de fomento da produção
cultural e o empresariado se pautou por
este instrumento”, diz Eduardo Saron, di-
retor superintendente do Instituto Itaú
Cultural, entidade frequente nas listas dos
maiores proponentes da Rouanet (gráfi-
co). Mas o Itaú Cultural vai na contramão
da maior parte dos que buscam os recursos
públicos ao investir quase na mesma pro-
porção dos incentivos que recebe. Em
2010, o Itaú Cultural captou R$ 26,6 mi-
lhões pela Rouanet e investiu R$ 47 mi-
lhões, com R$ 21 milhões desembolsados
pelo Banco Itaú. “Todos os nossos projetos
e programas, de um livro a um curso de
pós-graduação, são gratuitos, porque
consideramos fundamental devolver isto
à sociedade”, diz Saron.

Segundo o MinC, a contrapartida pri-
vada está longe de ser uma constante
(gráfico). Em 2010, do total de R$ 1,141 bi-
lhão captado, R$ 1,039 bilhão tinha o ca-
rimbo de renúncia fiscal. A iniciativa pri-
vada injetou R$ 101 milhões, contribuição
de 8,9% sobre a receita. Ao longo de 20
anos de existência, a lei possibilitou o
aporte de R$ 8 bilhões no setor.

Além do orçamento tamanho PP, os
proponentes também enfrentam o des-
preparo de parte dos que precisam anali-
sar os projetos nas empresas. “É funda-
mental aprofundar a compreensão dos di-
retores de marketing sobre a importância
de se investir em cultura”, diz Saron. De
cada dez projetos aprovados pelo MinC
para captação, apenas dois conseguem
efetivar o patrocínio.

INDICADORES QUE CONSTRANGEM

Nesse contexto, é possível entender que,
mesmo com 20 anos da Rouanet, o setor
ainda tenha indicadores dignos de cons-
trangimento: 92% dos brasileiros nunca
foram ao museu, 93% desconhecem o que
é uma exposição de arte, 78% jamais as-
sistiram espetáculo de dança e 92% dos
municípios não têm cinema, teatro ou
museu, segundo o IBGE.

O substitutivo apresentado pela relato-
ra, deputada Alice Portugal (PCdoB-BA)
quer incluir empresas de médio e pequeno
portes no rol dos que podem contribuir.
Pela regra atual, só entram no jogo as
companhias optantes do regime do lucro
real, condição quase exclusiva de gigantes
como Petrobras, Vale, Banco do Brasil,
BNDES, Eletrobrás e Bradesco.

No Procultura, as corporações que traba-
lhamcomlucropresumidopoderiamentrar
na conta. Não há um número consensual,
mas especialistas projetam que a mudança
despejaria algo em torno de R$ 400 milhões
na cesta da cultura nacional. “Gosto da tese.
Aumentaria e muito a base de incentivado-
res”, diz Fábio Cesnik, advogado e especia-
lista em leis de incentivo cultural.
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PETROBRAS
VALE
BANCO DO BRASIL
BNDES
ELETROBRAS
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 
CIELO 
FIAT AUTOMÓVEIS
REDECARD
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO 
SOUZA CRUZ
PETROBRAS DISTRIBUIDORA

EMPRESA VALOR, EM R$

112.155.605,82
100.748.770,40
39.005.039,44
36.317.248,23
24.163.702,16
16.373.215,57

16.296.766,66
16.184.792,00

14.930.000,00
10.917.000,00

10.565.000,00
9.378.170,70
9.198.473,63
8.355.997,36
7.941.662,19

MAIORES INCENTIVADORES

PROPONENTE

INSTITUTO ITAÚ CULTURAL

FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO

H MELILLO COMUNICAÇÃO E MARKENTING LTDA.

MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO ASSIS CHATEAUBRIAND

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

T4F ENTRETENIMENTO S.A

ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA PRÓ MÚSICA DO RIO DE JANEIRO

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HAB. E DESEN. SOCIAL

CAPTADO, EM R$

26.600.000,00

16.951.314,07

13.347.274,43

12.771.500,00

12.361.006,71

12.170.048,62

10.561.910,77

10.156.500,00

9.793.101,00

9.327.191,57

MAIORES PROPONENTES

RENÚNCIA FISCAL, EM R$

ACRE
ALAGOAS
AMAPÁ
AMAZONAS
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ
PARAÍBA
PARANÁ
PERNAMBUCO
PIAUÍ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RONDÔNIA
RORAIMA
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS

TOTAL

850.859,95
52.368,80
64.612,80

6.640.530,31
10.737.929,03

14.708.465,04
53.605.688,68

6.367.240,29
3.852.838,02

18.709,14
945.579,02

114.661,91
83.598.790,55

1.459.389,19
735.693,97

40.433.915,84
14.095.799,36

369.497,70
386.521.400,44

1.566.603,43
40.030.471,81

715.224,28
27.084,63

22.628.547,21
450.452.947,01

70.193,76
585.773,81

1.141.250.815,98

CAPTAÇÃO (A)UNIDADE DA FEDERAÇÃO RENÚNCIA (B)

850.673,25
41.172,30

64.612,80
6.591.258,27
9.988.724,62

12.998.299,69
46.825.417,87
6.227.773,80
3.745.279,49

18.207,19
898.455,02

114.179,67
77.563.300,73

1.434.121,57
734.155,81

38.502.490,71
12.628.837,65

367.439,66
346.673.197,91

1.563.300,46
36.716.751,17

677.820,28
26.913,37

22.167.502,92
411.364.900,37

69.115,10
585.545,81

1.039.439.447,50

% (B/A)

99,98
78,62

100,00
99,26
93,02
88,37
87,35
97,81
97,21
97,32
95,02
99,58
92,78
98,27
99,79
95,22
89,59
99,44
89,69
99,79
91,72
94,77
99,37
97,96
91,32

98,46
99,96

91,08

PRIVADO (C)

186,70
11.196,50

0,00
49.272,04

749.204,41
1.710.165,36

6.780.270,81
139.466,49
107.558,53

501,95
47.124,00

482,24
6.035.489,82

25.267,62
1.538,16

1.931.425,13
1.466.961,71

2.058,04
39.848.202,53

3.302,97
3.313.720,64

37.404,00
171,26

461.044,29
39.088.046,64

1.078,66
228,00

101.811.368,48

% (C/A)

0,02
21,38
0,00
0,74
6,98
11,63
12,65

2,19
2,79
2,68
4,98
0,42
7,22
1,73
0,21
4,78
10,41
0,56
10,31
0,21
8,28
5,23
0,63
2,04
8,68
1,54

0,04

8,92

2007

27.057.727,76

62.795.731,91

8.027.648,79

789.414.323,95

101.336.986,31

988.623.418,71

2008

26.426.499,56

59.771.428,27

5.246.755,35

759.373.024,75

109.313.325,98

960.131.033,91

2009

36.143.191,50

65.118.089,61

4.257.484,00

770.351.870,35

101.927.554,29

977.789.189,75

2010

32.357.427,02

68.947.715,65

26.637.932,95

884.602.323,07

128.706.542,19

1.141.101.940,88

2011

4.186.439,68

7.008.535,08

15.780,50

79.371.681,31

5.173.201,05

95.755.637,62

CAPTAÇAO, EM R$

CENTRO-OESTE

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

SUL

TOTAL GERAL

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  29 mar. 2011, Especial, p. A6-A7.
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