
Quando as cortinas se abrem,
os expectadores são entretidos
durante algumas horas. Mas,
por trás de cada espetáculo, es-
tão meses de preparação e de
correria. Para incentivar e pre-
miar os responsáveis pela arte
no Brasil, a Fundação Nacional
de Artes (Funarte) vai destinar
R$ 161,7 milhões para projetos
de circo, dança, teatro, artes vi-
suais, música e artes integra-
das. O total é 60% maior do
que o registrado no ano passa-
do. Entre as ações, estão prê-
mios, bolsas de estudos, cursos
e participações em exposições
internacionais.

Do total de recursos, R$ 9,4
milhões serão destinados a par-
ticipações em mostras no exte-
rior. No dia 7 de setembro, co-
meça o Ano Brasil Portugal. Na
Itália, o Brasil será representa-
do por uma exposição da obra
de Lucio Costa, na Bienal de Ar-
quitetura de Veneza. Esta não é
a primeira vez que a trajetória
do arquiteto passa pelo país. Em
2010, ele foi homenageado em
uma exposição sobre a constru-
ção de Brasília.

Quando o assunto é circo,
dança e teatro, os recursos desti-
nados somam R$ 43,6 milhões.
Para se ter ideia, somente o Prê-
mio Myriam Muniz receberá
R$ 12 milhões. Isso correspon-
de a um aumento de 20% em re-
lação ao orçamento do ano pas-
sado. Também serão lançadas
novas edições do Prêmio Klauss
Vianna de Dança e do Prêmio
Carequinha de Estímulo ao Cir-
co — cada um com investimen-
to de R$ 6 milhões.

Também está previsto o ma-
peamento da dança e do circo,
que permitirá não só conhecer
a realidade de cada área, mas
também adequá-las às políticas

propostas para esses setores.
Para a área da música serão

repassados R$ 18,8 milhões. Os
recursos serão aplicados em
painéis, prêmios, concessão de
bolsas, além do apoio a festi-
vais, feiras e bandas. Entre as
novidades, estão o Prêmio Fu-
narte de Música Brasileira e o
Prêmio Funarte de Circulação
de Música Erudita. Já as artes
visuais terão R$ 12,5 milhões
para o lançamento de editais co-
mo a Rede Nacional de Artes Vi-
suais, Prêmio Marcantonio Vila-
ça e Prêmio Funarte Marc Fer-
rez de Fotografia, além de ofici-
nas e ocupação das galerias da
Funarte. ■ N.F.

Evandro Monteiro

Projetos artísticos terão
R$ 161, 7 mi da Funarte
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A regulamentação
do marketing direto
A discussão sobre a importância de se regular o merca-
do de marketing direto continua a todo vapor, e é um
debate necessário. De um lado estão as empresas do se-
tor, dispostas sim a criar mecanismos de autorregula-
ção que atendam aos anseios do consumidor no que se
refere à proteção de dados pessoais, mas sem cercear a
liberdade de expressão e prejudicar a atividade. De ou-
tro, o Governo Federal, que tenta levar ao Congresso Na-
cional um anteprojeto de lei para restringir a atuação
das empresas de marketing direto.

Entre as restrições sugeridas pelo Ministério da Justiça
está a exigência de que a cada seis meses o consumidor seja
chamado a declarar se concorda em receber ou não comu-
nicação direta ou personalizada. Outro ponto proposto pe-
lo Governo é que o IP (Internet Protocol) passe a ser consi-
derado um dado pessoal do individuo, o que, na visão do se-
tor de marketing direto, não faz sentido, pois o IP é um nú-
mero que identifica um equipamento, e não uma pessoa.

Com o apoio de outras 38 entidades de classe de diver-
sas áreas da comunicação, como a ANJ (Associação Nacio-
nal de Jornais), a Abert (Associação Brasileira das Emisso-

ras de Rádio e Televisão)
e a ABA (Associação Bra-
sileira de Anunciantes),
a Abemd (Associação
Brasileira de Marketing
Direto) está trabalhando
em um modelo de autor-
regulamentação para a
proteção de dados pes-
soais, de forma a corro-
borar os outros códigos e
recomendações que já
instituiu para atividades
como e-mail marke-
ting, call center e tele-
marketing, comercializa-
ção e operação de listas.

Ou seja, o setor não é
contra a criação de uma

lei que proteja os dados pessoais dos consumidores, mas
acredita que essa lei deva ser mais genérica e conceitual,
deixando os detalhes por conta da autorregulamentação.

Muitos são os estudos que mostram que, quando realiza-
das de forma planejada e estratégica, respeitando condutas
éticas e os limites entre a liberdade de expressão e o direito
à privacidade, as campanhas de marketing que utilizam ca-
nais como o e-mail são bem aceitas pelo consumidor.

De acordo com uma pesquisa realizada no ano passado
com mais de 1,5 mil pessoas pela ExactTarget, 93% dos en-
trevistados responderam que forneceram o seu e-mail pa-
ra uma empresa ou marca no último ano, a maioria espe-
rando receber informações relevantes, como ofertas per-
sonalizadas. Outro dado desse levantamento mostra que,
dos e-mails que um consumidor recebe por dia, 25% são
mensagens comerciais enviadas com sua permissão. Por
outro lado, quase metade dos entrevistados afirmou que
já pensou em cortar relações com uma empresa ou marca
que lhe envia e-mail com conteúdos irrelevantes.

Segundo levantamento da própria Abemd, o mercado
de marketing direto fatura no Brasil mais de R$ 21 bilhões
e cresce a uma taxa anual média superior a 12%. Mais de
60% desse montante diz respeito a serviços que envol-
vem o consumidor final. Sem contar os empregos gera-
dos, que totalizam quase 1,5 milhão de postos de trabalho.

Em resumo, é um setor importante para a economia
nacional e a proposta de regulamentação do Governo
precisa levar isso em consideração. Querer implemen-
tar um modelo semelhante ao adotado pela Espanha,
onde o mercado de marketing de relacionamento foi
quase extinto, pode ser desastroso. ■
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João Caldas

FESTIVAL DE PRÊMIOS

Funarte lança edital de 
projetos culturais que somam 
R$ 161 milhões. Veja alguns:

PRÊMIO FUNARTE DE TEATRO
MYRIAM MUNIZ

Número de projetos: 131

Investimento total: R$ 12 milhões

Premiação: varia de R$ 50 mil a R$ 150mil

Inscrições: até 1º de outubro

PRÊMIO FUNARTE PETROBRAS
DE DANÇA KLAUSS VIANNA

Número de projetos: 82

Investimento total: R$ 6 milhões

Premiação: varia de R$ 40,5 mil a R$ 100 mil 

Inscrições: até 1º de outubro

PRÊMIO FUNARTE PETROBRAS CAREQUINHA
DE ESTÍMULO AO CIRCO/2012

Número de projetos: 159

Investimento total: R$ 6 milhões

Inscrições: até 1º de outubro

PRÊMIO FUNARTE ARTES CÊNICAS NA RUA

Número de projetos: 73

Investimento total: R$ 3 milhões

Inscrições: até 1º de outubro

PRÊMIO FUNARTE DE MÚSICA
BRASILEIRA/2012

Número de projetos: 55

Investimento total: R$ 3,39 milhões

Premiação: varia de R$ 30 mil a R$ 200 mil 

Inscrições: até 1º de outubro

PRÊMIO FUNARTE DE MÚSICA
BRASILEIRA/2012

Número de projetos: 55

Investimento total: R$ 3,39 milhões

Premiação: varia de R$ 30 mil a R$ 200 mil 

Inscrições: até 4 de outubro

PRÊMIO DE ARTES PLÁSTICAS MARCANTONIO 
VILAÇA 5ª EDIÇÃO

Número de projetos: 15

Investimento total: R$ 2,9 milhões

Inscrições: até 1º de outubro

XII PRÊMIO FUNARTE MARC FERREZ
DE FOTOGRAFIA

Número de projetos: 15

Investimento total: R$ 2,25 milhões

Inscrições: até 4 de outubro

PROGRAMA REDE NACIONAL
FUNARTE ARTES VISUAIS – 9ª EDIÇÃO

Número de projetos: 30

Investimento total: R$ 3 milhões

Premiação: R$ 100 mil 

Inscrições: até 1º de outubro

Fonte: Funarte

Funarte vai destinar R$ 161 milhões para projetos de dança,
teatro, circo e música. Total é 60% maior do que em 2011

FERNANDO TASSINARI
CEO da MRM Worldwide Brasil

O mercado
de marketing
direto fatura no
Brasil mais de
R$ 21 bilhões e
cresce a uma taxa
anual média
superior a 12%,
gerando quase
1,5 milhão de
postos de trabalho

Circos serãomapeados

Dança terá parte dosR$43mi

Prêmio deMúsica Erudita será lançado neste ano pela Funarte
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 31.




