
As empresas estão mais presentes nos 

projetos culturais que avançam pelo 
Brasil. E as empresas não estão tão presen-
tes quanto poderiam. Nesse aparente para-
doxo encontra-se um dilema vivido por ar-
tistas, produtores e até pelas marcas quan-
do se trata de incentivar a cultura pelos me-
canismos viabilizados por benefícios fis-
cais. Em quatro anos, de 2007 a 2011, foram 
aprovados R$ 20,3 bilhões pelo Ministério 
da Cultura para propostas vindas de distin-
tas partes do País. Mas apenas 26,56% des-
tes recursos foram captados para projetos. 

Esses números fazem parte do livro Pa-
norama Setorial da Cultura Brasileira, de 
Gisele Jordão e Renata Allucci, lançado 
na semana passada. O trabalho, um ma-
peamento da produção cultural no País, 
revela a distância que existe entre a apro-
vação de uma proposta e a concretização. 
Além da análise de números, entrevistas 
com mais de 500 profissionais municia-
ram as autoras, que diagnosticaram al-
guns dos problemas que envolvem o in-
centivo cultural: baixa profissionalização, 
linguagens distintas (produtores, artistas 
e equipes de marketing não falam o mes-
mo idioma na hora de discutir um proje-
to) e dificuldade de acesso às empresas. 
Com tais descompassos, torna-se, de fato, 
mais desafiador o acerto entre as partes. 
Meio e fim 

De acordo com Gisele, que também 
é professora da ESPM, o cenário vem se 
transformando nos últimos anos: pelo la-
do dos produtores a busca é exatamen-
te pela profissionalização. Mas há outras 
questões pela frente. "Um dos ideais que 
cultivo é que se comece a entender a cul-
tura pelo bem-estar que é proporciona-
do" observa. Na avaliação das autoras, a 
cultura tem sido vista mais como meio, e 
não como fim. Para alguns especialistas, 
esse posicionamento estreita as possibi-
lidades de se afinar os valores da marca 
com os propósitos do projeto abraçado. 

No livro — disponível para download 
em http://panoramadacultura.com.br e 
que traz histórias de sucesso como a Se-
mana da Canção Brasileira, em São Luiz 
do Paraitinga (SP), ilustrada pela foto aci-
ma, e pela Fundação Casa Grande, do Ce-

ará (leia mais à pág. 23) —, as visões de in-
vestimento cultural se diferenciam confor-
me o campo de atuação do profissional de 
marketing: empresa pública, corporação 
privada ou companhia híbrida (de caráter 
misto). Gestores públicos, ao patrocinar um 

projeto, colocam em primeiro plano o re-
torno social. Os de empresas privadas en-
tendem que a cultura alia-se às estratégias 
de comunicação e valoriza a marca. Os re-
presentantes de companhias híbridas acre-
ditam que investir na área vai além de fo-

mentar a marca. Significa "investir na pers-
pectiva de uma sociedade melhor" 

Para Sharon Hees, vice-presidente de 
atitude de marca da Edelman Significa — 
que atua com empresas para definição de 
projetos em cultura, esporte ou social que 
casem com os objetivos de negócios —, o 
modelo das leis de incentivo gera distor-
ções. "Transfere-se um recurso público (por 
causa do benefício fiscal) para uma decisão 
privada. Muitos critérios não são públicos. 
Você decide o destino sem muito compro-
metimento." Outro problema é que o mo-
delo brasileiro leva a um acomodamento. 
Fora o incentivo fiscal, normalmente não se 
investe dinheiro próprio em cultura. 

Mas esse quadro está mudando. "Mui-
tas empresas começam a perceber a rele-
vância desse investimento. Uma das pri-
meiras nesse sentido foi a Petrobras, que 
organizou uma política de patrocínio" lem-
bra Sharon. A companhia é a principal in-
vestidora de cultura do mercado nacional. 
Em agosto, anunciou mais uma edição do 
programa Petrobras Cultural. 

A iniciativa terá a maior verba desde a 
criação, destinando R$ 67 milhões para a 
seleção pública. A divulgação dos projetos 
a ser contemplados está prevista para 2013. 
Outra novidade é que o período em que al-
guns projetos serão beneficiados foi esten-
dido, em áreas como manutenção de gru-
pos e companhias de dança. "O aumento 
do período de patrocínio em algumas áreas 
veio para adequar a realização e aumentar 
as possibilidades de retorno, tanto para os 
projetos quanto para a Petrobras" explica a 
companhia por meio da assessoria de im-
prensa. Desde a criação, o Petrobras Cultu-
ral realizou oito edições de seleção pública. 
O programa já destinou um total de R$ 313 
milhões a 1.319 projetos. 

Caminho das pedras 
Outro exemplo positivo é a Natura. "A 

empresa não só faz uso da lei de incentivo 
a partir de editais como tem programas es-
truturados e utiliza recursos próprios" con-
ta Sharon. É preciso salientar também que 
os investimentos alinham-se com a essên-
cia da marca. Entre os pilares da compa-
nhia está a busca e a valorização da brasi-
lidade. Desse modo surgiu, há sete anos, 
o Natura Musical, que apoiou 170 proje-
tos, destinando o montante de R$ 57 mi-
lhões para as propostas. "A gente escolheu 
o caminho da música, em todos seus está-
gios" diz Karen Cavalcanti, gerente de ma-
rketing institucional da empresa. Isso vai 
desde trabalhos de resgate e pesquisa mu-
sical até apoiar a banda de rock cearense 
Cidadão Instigado. 

Selecionado por um dos editais da Natu-
ra Musical, o músico Marcelo Jeneci confir-
ma o caminho das pedras pelos quais pas-
sam os artistas brasileiros. O projeto do ar-
tista, que resultou no álbum Feito Pra Aca-
bar (2010), foi enviado para vários editais. 
Teve sucesso justo no último, o da Natura. 
Hoje, com críticas favoráveis e uma suces-
são de shows pelo Brasil, Jeneci se prepa-
ra para o segundo álbum, já garantido pela 
Som Livre. Mas ele prevê que, para o tercei-
ro trabalho, precisará recorrer outra vez às 
leis de incentivo. "E difícil um diálogo legal 
com as empresas. Conheci muita gente que 
desistiu por não saber a linguagem que de-
ve ser usada. E você tem de adequar a ideia 
ao esquema do projeto" sintetiza, elogian-
do a companhia que abriu as portas para 
a carreira poder deslanchar. "A Natura é a 
porta mais cuidadosa em que bati." 

Colaborou Roseani Rocha 
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Text Box
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