
om duas décadas de existência, a Lei 
Rouanet (Lei n° 8.313/1991) e seus 

mecanismos de incentivo à cultura estão 
no foco das discussões há algum tempo. 
O Projeto de Lei nº 6.722/2010, conheci
do como ProCultura (Programa Nacional 
de Fomento e Incentivo à Cultura) está, 

neste momento, na Comissão de Finan
ças e Tributação da Câmara, para depois 
ir para o Senado. Se aprovado, o ProCul
tura irá revogar a Lei Rouanet. 

A expectativa é que a a p r o v a ç ã o 
ocorra em 2013, para que o programa 
seja implantado a partir de 2014, i n 

forma Henilton Menezes, secretário de 
Fomento e Incentivo à Cultura do M i 
nistério da Cultura (MinC). "Teremos 
de passar por um período de transição, 
pois projetos aprovados na Lei Roua
net não acabam imediatamente com a 
promulgação de outra lei. Eles devem 

ser realizados como foram aprovados" 
lembra o secretário. Pelos seus cálcu
los, essa transição deve levar de três a 
quatro anos. 

Uma das mudanças propostas no PL 
pode trazer benefícios para a música, es
pecialmente a que não seja classificada 
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como instrumental e erudita — somen
te estes estilos musicais são citados no 
artigo 18 da Lei Rouanet como aptos a 
obter 100% de recursos provenientes de 
renúncia fiscal. Os demais estilos se en
quadram no artigo 26, que limita o per
centual a 30% (patrocínio) ou 40% (do
ação), no caso de pessoas jurídicas tri
butadas com base no lucro real. "O Pro-
Cultura não classificará mais o nível de 
renúncia pelo segmento, para não criar 
segmentos mais beneficiados do que 
outros, como hoje acontece na lei" avi
sa Menezes. 

O nível de renúncia fiscal que um 
projeto receberá vai depender de crité
rios mais objetivos, em especial olhan
do para o retorno que a ação dá à so
ciedade brasileira. "Todos os segmen
tos poderão chegar aos 100% de renún
cia, desde que atendidos alguns itens 
e contanto que obtenham os pontos 
para isso" explica o secretário. As no
vas regras t ambém criam mais níveis 
percentuais de renúncia, definidos de 
acordo com as condições cumpridas, 
podendo um projeto ser beneficiado 
com 40%, 60%, 80% ou 100%. 

D e s c o n c e n t r a ç ã o 
O objetivo do PL é aperfeiçoar o atu

al modelo de financiamento para a cul
tura brasileira como um todo. Menezes 
afirma que é preciso corrigir algumas 
distorções históricas, como a concen
tração em dois Estados (São Paulo e Rio 
de Janeiro), a não apropriação dos bens 
culturais pelas classes C e D e o estímu-

lo à iniciativa público-privada para no
vos investimentos. Além dos critérios de 
pontuação para definir o percentual de 
renúncia fiscal, baseados em diretrizes 
objetivas — como a acessibilidade físi
ca e social — há várias iniciativas con
tidas no PL, com foco na desconcentra
ção. Uma delas é a indicação de regiões 
que mais precisam de incentivo para 
seu desenvolvimento, de modo que os 
empresários sejam induzidos a investir 
nesses locais. 

Com base no conceito de "patrocí
nio" — como uma ferramenta de comu
nicação de marca, com possibilidade de 
retornos diferenciados, como de repu
tação e cidadania, de visibilidade e de 

relacionamento —, Sharon Hess, vice-
-presidente de atitude de marca da Edel-
man Significa, questiona a realidade na
cional. Ela lembra que, no mundo intei
ro, patrocínio é feito com verba própria 
de marketing e comunicação. No Brasil 
é que o cenário é diferente: a empresa 
investe o que iria pagar de Imposto de 
Renda, ou seja, é um investimento que 
acaba saindo de graça. 

"Esse modelo causa grande distorção" 
aponta, ao explicar que, se toda compa
nhia tem uma verba própria de marke
ting institucional, no Brasil ela está con
dicionada aos incentivos; ou seja, "não 
tem verba própria para cultura" Apesar 
disso, Sharon considera que o mais gra-

ve no modelo brasileiro é a transferência 
de recurso público com base em uma de
cisão privada. Na sua análise, os benefí
cios para a cultura do Brasil são decidi
dos pelos diretores de marketing, a par
tir de critérios privados, e não públicos. 

Nos seus primórdios, a Lei Rouanet 
foi pensada em um tripé: o Fundo Na
cional da Cultura (FNC), a renúncia fis
cal e o Fundo de Investimento Cultural e 
Artístico (Ficart). Não houve, entretanto, 
equilíbrio entre os mecanismos. O Pro-
Cultura pretende corrigir esse dese-
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quilíbrio, principalmente com a missão 
de tornar o FNC mais robusto, para que 
o MinC possa implantar políticas com
pensatórias à lógica do mercado, inves
tindo em regiões e em ações pouco atra
tivas para os empresários. 

Sharon vê o ProCultura com bons 
olhos, sendo um dos pontos principais 
do PL justamente a intenção de fortale
cer o FNC, que atualmente é "fraco, com 
pouco dinheiro e sem regras claras" Pa
ra ela, falta uma política cultural capaz 
de gerar acesso, promover a democra
cia e a diversidade cultural, com metas 
e objetivos. "O importante é fortalecer 
o fundo" acredita a vice-presidente da 
Edelman Significa. Assim, o recurso pú
blico voltaria a ter seu caráter original, o 
que beneficiaria projetos definidos por 
prioridades no âmbito público. 

"O patrocinador colocaria recursos pri
vados na cultura e, por ser dinheiro pró
prio, passaria a estruturar melhor (os pro
jetos), colocando o recurso onde tiver me
lhor retorno" explica Sharon. A executiva 
chama a atenção à nomeação de Marta 
Suplicy para o MinC e como isso irá im-
pactar o setor daqui para frente. Em mé
dio prazo, Sharon considera que o ideal 
é abolir o princípio da Lei Rouanet, com 
a criação de um fundo capaz de investir 
em cultura, além dos patrocínios privados. 

Problemas n a g e s t ã o 
A lei atual tem problemas e precisa ser 

atualizada, reconhece o secretário Henil-
ton Menezes. Alguns deles dificultam a 
gestão, como o fato de a lei tender a colo
car os projetos em "caixinhas" (artes cê
nicas, música, artes visuais etc), embo
ra nem todos sejam passíveis de classifi
cação. Com o ProCultura, os segmentos 
continuarão a existir, mas não serão ba
lizadores para classificação do nível de 
renúncia fiscal. "Não temos instrumen
tos que nos permitam tratar proponen
tes, patrocinadores e projetos de forma 
distinta, como realmente são" diz Me
nezes. A legislação não distingue o gran
de produtor de São Paulo do microem-
preendedor do Amapá, por exemplo. "O 
ProCultura vai nos permitir tratar coisas 
diferentes de forma diferente" afirma. 

A divisão de áreas é um problema, 
concorda Guilherme Trementócio, só
cio-diretor da Puzzle, agência especia
lizada em promoção, eventos e campa
nhas BTL (below the line). "Quando se 
pensa num projeto de proporção maior, 
com diversos pilares, acabamos entrando 
em várias leis diferentes, cada uma com 
seu processo e contrapartidas, que po
dem acarretar a não realização do pro
jeto" analisa. 

Outro problema apontado por ele é a 

burocracia na aprovação das propostas e 
liberação para captação de recursos. "É 
um processo trabalhoso que demanda 
tempo, o que muitas vezes chega a i n 
viabilizar a realização de projetos" conta. 
Apesar de tudo isso, ele considera que a 
Lei Rouanet não traz benefícios somente 
para a empresa que investe — e obtém 
isenção de imposto —, mas " t ambém 
para o público que tem acesso ao proje
to colocado em prática por meio dela, já 
que, na maioria das vezes, proporciona 
atrações importantes com baixo custo, 
ou até mesmo sem custo algum" 

Se o ProCultura for aprovado, os pro
jetos que tiverem mais retomo para a so
ciedade serão mais bem pontuados e po
derão conquistar mais incentivos fiscais 
do que aqueles que não dão esse retorno, 
segundo Menezes. Entretanto, não será 
exigido que o produtor cultural atenda 
a todos os critérios de avaliação — mas 
quanto mais critérios ele atender, me
lhor será o nível de renúncia. 

Retorno garantido 
Um dos critérios de ava l iação é o 

quanto um projeto é acessível à popu
lação. Assim, aqueles que cobram valo
res elevados pelo ingresso, por exemplo, 
tendo retorno praticamente certo, podem 
não atingir os 100%. Esse é um ponto da 

Lei Rouanet que há muito causa polêmi
ca. Menezes não acha que projetos as
sim devam ser barrados em sua busca 
por incentivo fiscal. "Não podemos sim
plesmente classificar projeto que tem e 
que não tem retorno comercial. Esse re
torno não é medido de forma tão carte
siana" argumenta o secretário do MinC. 

Segundo ele, os incentivos fiscais no 
Brasil não foram criados para que os se
tores não tenham lucros. "Ao contrário, 
quando o governo federal renuncia a 
impostos, ele pretende que a economia 
se movimente, criando empregos e r i 
queza. Esse é o sentido das renúncias 
fiscais" explica. Além disso, é difícil ter 
a certeza de que um projeto dará retor
no financeiro. Ações mais rentáveis po
dem ter menos investimento, considera 
o secretário, "mas não dá para zerar es
se investimento" 

Trementócio concorda: "O importan
te é que se tenha um controle rígido para 
que sejam eventos que agreguem à cul
tura local, já que somos claramente uma 
nação carente de cultura. Até porque o 
acesso a esta ainda é bastante restrito e 
concentrado nos grandes centros e para 
pessoas com algum poder aquisitivo. O 
que se tem Brasil afora é muito pouco. 
Com baixo custo, então, é quase inexis
tente" opina o sócio-diretor da Puzzle. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Eventos e patrocínios, São Paulo, p. 12-14, 15 out. 2012.




