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Agora você pode saber o que poucos sabiam. No que aplicam os maiores investidores culturais 
que utilizam leis de incentivo? 
 
Desde a promulgação da lei Rouanet, em 1991, e da lei do Audiovisual, dois anos depois, 
foram investidos em cultura, com o uso desses instrumentos, cifra superior a R$ 2,5 bilhões de 
reais, sendo mais de dois terços dessa quantia abatidos do Imposto de Renda devido por 
empresas particulares, estatais ou de economia mista, via renúncia fiscal. 
 
Renúncia fiscal, neste caso, significa que os impostos que o Governo Federal arrecadaria 
dessas empresas podem ser aplicados por elas em produtos ou eventos culturais em vez de 
serem recolhidos em moeda para o Tesouro Nacional. É, portanto, dinheiro público e o público 
tem direito a conhecer o que é feito com ele.  
 
O que a revista Marketing Cultural Online publica nesta edição é a mais importante 
contribuição para a transparência dessas aplicações. Pela primeira vez é divulgada a relação de 
projetos que as 10 empresas que mais utilizaram benefícios fiscais apoiaram em 2005. É 
importante compreender que R$ 500 milhões foram aplicados dessa forma na cultura brasileira 
no ano passado, mas havia uma pergunta sem resposta: em quê?  
 
Escolhemos as 10 principais investidoras como amostra porque elas representam cerca de 
50% do dinheiro investido via leis federais em 2005. Por esse levantamento pudemos saber 
quais foram os 430 projetos que a Petrobras, por exemplo, apoiou no ano passado com cifra 
beirando R$ 174 milhões (além de mais R$ 7,5 milhões da BR Distribuidora). Das 10 empresas 
pesquisadas, cinco são de Governo ou de economia mista e cinco companhias privadas. São 
elas, pela ordem de investimento: Petrobras (430 projetos – R$ 173.951.695,00), Banco do 
Brasil (123 projetos – R$ 23.814.673,00), Companhia Vale do Rio Doce (25 projetos – R$ 
21.288.84800), Eletrobrás (94 projetos – R$ 14.009.796,00), Gerdau Aço Minas (47 projetos – 
R$ 13.906.394,00), Banco do Estado do Paraná (R$ 11 milhões nele próprio), BR Distribuidora 
(9 projetos – R$ 7.584.552,00), Telemar Norte Leste (21 projetos – R$ 7.440.202,00), 
Usiminas (50 projetos – R$ 7.395.728,00) e Mineração Brasileira Reunidas (16 projetos – R$ 
6.867.052,00). O total no ano aplicado em cultura por essas companhias foi de R$ 
276.270.900,00. 
Mas a Petrobras, por exemplo, de longe a maior investidora, abre anualmente para inscrição 
pública um programa ao qual dedica cerca de R$ 45 milhões de seus investimentos. E o que 
ela fez com o restante de mais de R$ 100 milhões? Essa pergunta está respondida na relação 
que publicamos agora.  
 
Leitura mais atenta no levantamento vai mostrar que projetos importantes foram apoiados por 
essas empresas, outros atenderam interesses do próprio Governo e mesmo pequenos 
realizadores puderam ser contemplados. A importância desse documento está também na 
revelação do perfil dos projetos que essas empresas gostam de incentivar, o que norteará 
muitos produtores em seus próximos trabalhos.  
 
Nota-se também a relevância dos Planos Anuais que beneficiam tanto investidores quanto 
projetos. O Banco do Estado do Paraná, por exemplo, apareceu pela primeira vez na relação 
de apoiadores culturais no ano passado, com investimento de R$ 11 milhões em seu Plano de 
Atividades. Deve seguir o caminho do Banco do Brasil, por exemplo, que investe em projetos 
via seus Centros Culturais e programas próprios. Museus, escolas de cinema, espaços 
culturais, entre outros, são contemplados com verbas que lhes garantem o funcionamento 
durante o ano. Para isso, porém, são necessários planos bem estruturados e viáveis, o que a 
maioria deve aprender a fazer. 
 
Apesar das distorções dessas leis federais – e a mais flagrante é a possibilidade de se investir 
só com dinheiro público, sem nada usar do próprio – não se pode negar a contribuição que 
elas oferecem para o desenvolvimento do mercado da cultura.  



Apenas desconfie quando qualquer uma dessas empresas utilizarem o discurso de “empresas 
cidadãs” para alardear seus investimentos no setor, pois a maioria delas pouco pensaria em 
cultura se não houvesse incentivo fiscal.  
 
Quem sabe, um dia, ele não seja necessário. Mas, se esse dia chegar, o investidor poderá 
então se orgulhar de um sentimento genuíno de “responsabilidade social” e assim será 
percebido por clientes, fornecedores e a sociedade, pois uma lei não escrita estará sendo 
utilizada: a do interesse sincero por um País melhor. 
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