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Resumo 
 
 
Este trabalho consiste em um estudo de caso sobre os patrocínios culturais incentivados 

realizados por uma organização da iniciativa privada que não tem a cultura como seu negócio-

fim. Sua proposta é oferecer uma visão do papel desta, dos motivadores para que exerça 

responsabilidade social utilizando a cultura, o processo de escolha dos projetos patrocinados e 

os critérios que norteiam a opção por cada um deles. A pesquisa utilizou como base a análise 

de editais de patrocínio de diversas empresas, dados estatísticos acerca das características dos 

projetos inscritos e aprovados no processo da instituição escolhida e entrevistas com os 

protagonistas deste processo. Para contextualizar o estudo, é traçado um panorama histórico 

da atuação do Estado brasileiro na área cultural, através de suas políticas públicas e, 

principalmente, das leis de incentivo à cultura. Como fundamentação teórica, conceitos como 

cultura, política cultural e responsabilidade social são explorados, assim como a importância 

de indicadores como ferramentas de trabalho e a distinção entre mecenato e patrocínio. 
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Abstract 
 
 
This work presents a case study on cultural sponsorship encouraged by tax exemption carried 

out by a private organization whose core business is outside of the cultural realm. The 

intention here is to describe the role played by such organization, its motivation to exercise 

social responsibility by means of cultural sponsorship, the process to award winning projects 

and the criteria used in the selection of each project. The research is based on the analysis of 

calls for sponsorship of several companies, statistical data on the characteristics of bidding 

and approved projects for the selected institution and interviews with some of the proccess 

stakeholders. To contextualize this study, a historical scenario of the actions of the Brazilian 

government in the cultural arena was drawn, specifying its public policies with emphasis on 

the legislation for cultural incentives. The theoretical foundation includes concepts such as 

culture, cultural policy and social responsibility, as well as the importance of indicators as 

working tools and the distinction between patronage and sponsorship. 
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1. Introdução 

 No início do curso de Mestrado no CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas – pensei em diversas linhas de 

pesquisa para a elaboração de minha dissertação. Em função da formação acadêmica, como 

engenheiro de produção e com pós-graduação em marketing, além de trabalhar nesta área, a 

possibilidade de unir ambas e realizar um estudo sobre empresas de produção cultural pareceu 

atraente. 

 No entanto, outros fatores me estimularam a iniciar o estudo que culminou nesta 

dissertação: o fato de trabalhar na Oi – com seu braço de responsabilidade social 

materializado na figura do Oi Futuro – o interesse pessoal pela área de cultura e em projetos 

sócio-culturais e, finalmente, o crescente convívio com pessoas do meio artístico. Surgiu a 

idéia de investigar os motivos pelos quais a iniciativa privada opta por patrocinar 

determinados projetos e não outros. Esta idéia tomou uma dimensão cada vez maior. 

 Ora, se os recursos viessem todos da própria empresa, o senso comum nos diria que o 

interesse seria apenas o de promover a marca ou melhorar a imagem da empresa junto a 

públicos que precisariam disso (na visão dos dirigentes da organização). Mas, e se os recursos 

viessem, em parte, do Estado? E se esses recursos de que o Estado dispõe são fruto da 

contribuição de cada cidadão? A discussão começa a ficar mais interessante à medida em que 

questiona-se quais, então, seriam os critérios reais e os aceitáveis para uma organização 

privada escolher os projetos onde investe baseando-se em renúncia fiscal – o que passou a ser 

chamado de patrocínio cultural incentivado. É legítimo que o Estado decida onde o 

investimento será realizado ou a empresa deveria ter liberdade para escolher – uma vez que há 

uma parte dos recursos advindos da iniciativa privada – sem ter de dar maiores satisfações? 

 Para entender estas e outras questões relacionadas ao assunto, sem cair em lugares 

comuns ou discussões superficiais, como o liberalismo privatizante nas últimas duas décadas 

do século XX, o crescimento da competitividade em um mercado globalizado ou, ainda, uma 

percepção de que cultura se tornou apenas mais um produto dentro de uma indústria, optei por 

concentrar meus esforços em um recorte do ambiente estatal e privado – no que tange à 

cultura – no Brasil. Minha motivação pessoal, portanto, é a de conhecer melhor e com mais 

clareza e objetividade o que se passa e contribuir para que o que há de positivo e legítimo no 

papel da iniciativa privada – como contraponto ou complemento ao realizado pelo Estado – 

quando relacionada à cultura, possa ser melhor compreendido e aprimorado. 
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 Em alguns países, o Estado assume um papel preponderante na cultura, em outros é a 

iniciativa privada que o faz, enquanto há aqueles onde nada se faz de modo institucionalizado 

e existem, ainda, aqueles onde os papéis coexistem. O que define a estrutura em cada 

sociedade e a escala com que cada situação se manifesta são frutos da história de cada país, 

região ou, até mesmo, cidade. 

 Uma investigação completa do campo cultural brasileiro envolveria a dissecação dos 

papéis do Estado, da iniciativa privada e de todos os demais envolvidos, quer sejam cidadãos, 

consumidores (não organizados) ou sociedade civil organizada. Para que tal empreitada fosse 

“enciclopedicamente” abrangente, deveria abordar um período histórico relativamente longo e 

dar conta do discurso e das ações de cada “ator” aqui mencionado. Por compreender que não 

seria viável englobar todo o campo em minha pesquisa, arbitrei um recorte dos temas citados, 

na forma de um estudo de caso. 

Embora exista um número significativo de estudos, não apenas no Brasil, mas em outros 

países, abordando com profundidade o histórico e os mecanismos atuais pelos quais as 

políticas públicas de fomento a cultura são estruturadas e cada vez mais baseadas em 

indicadores racionais e concretos, ainda há pouca literatura – acadêmica ou não – que trate do 

modus operandi da iniciativa privada, a que não tem a cultura como sua atividade-fim, em 

relação a seus investimentos em responsabilidade social e cultura e de como avalia na prática 

se está logrando sucesso ou não – com avaliações que ultrapassem o mero retorno sobre 

investimento em marketing cultural. Se a utilização de indicadores é um dos pontos 

fundamentais como insumo para que políticas públicas possam ser melhor norteadas e 

atendam às demandas específicas da sociedade – com todas as suas peculiaridades e 

respeitando as diversidades regionais, histórico-culturais e de classes sociais – parece 

minimamente razoável depreender que no ambiente empresarial privado estes indicadores 

podem e devem ser escolhidos, medidos e avaliados com rigor e critério, partindo de uma 

racionalidade instrumental comum neste meio. Deste modo, organizações privadas poderão 

tomar decisões acerca de seu envolvimento com responsabilidade social fazendo uso de 

ferramentas e metodologias semelhantes às que utiliza em seu negócio-fim. 

Meus objetivos no trabalho consistem em avaliar como as políticas públicas em relação 

a cultura são traduzidas em ações práticas, traçando um comparativo destas com o que um 

recorte da iniciativa privada entende como prioridade para atuação. Aqui, como dito antes, a 

iniciativa privada é representada por um estudo de caso: o Oi Futuro, fundação criada pela Oi 
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com o propósito de ser seu braço de atuação no setor de responsabilidade social1. Para tanto, é 

preciso levar em conta alguns aspectos: o contexto em que a Oi e o Oi Futuro se inserem na 

sociedade, a área de atuação daquela e os critérios divulgados publicamente para escolha dos 

projetos apoiados. Além disso, pretendo identificar as motivações da iniciativa privada – sob 

o ponto de vista empresarial – e dos profissionais que atuam diretamente na escolha dos 

projetos contemplados com patrocínio para o exercício institucionalizado da responsabilidade 

social. 

Para que seja possível atingir os objetivos acima apresentados, outros mais específicos 

são precisos. Antes, é necessário levantar, histórica e estatisticamente, as características dos 

projetos submetidos em busca de patrocínio cultural – dividindo-os entre aprovados e 

reprovados, em que tipo de manifestação (ou área) cultural se investe em maior ou menor 

escala e em que regiões e estados são postos em prática. Outras informações acerca dos 

projetos seriam interessantes de se investigar – como a opção por projetos com artistas 

conhecidos ou não, vanguardistas ou não, populares ou mais herméticos, etc. – mas, devido ao 

tempo escasso para a realização da pesquisa e à dificuldade de levantamento dos dados que 

seriam precisos, esta avaliação baseia-se, principalmente, nas entrevistas feitas com 

profissionais da Oi e do Oi Futuro. Desta forma, não é o maior foco do trabalho. 

A partir da qualificação segundo os critérios levantados, pretende-se confrontá-los com 

os critérios de escolha divulgados por quem patrocina. Ademais, busco identificar quais 

informações de cada projeto são mais relevantes e como estas poderiam ser catalogadas a fim 

de que, na avaliação e escolha dos que serão aprovados para patrocínio, seja possível aos 

decisores uma análise racional e o mais objetiva possível do resultado de seu trabalho, assim 

como da aderência entre o exposto em seus editais (para escolha de projetos) e o realizado na 

prática. 

Finalmente, pretendo contribuir para a discussão acerca da seguinte questão: a iniciativa 

privada atinge os objetivos propostos para si mesma no tocante aos investimentos culturais? 

O trabalho está organizado e dividido em introdução, cinco capítulos (do 2o ao 6o) e 

conclusão. 

Na introdução, além do tema e a estrutura do trabalho, apresento a metodologia de 

pesquisa escolhida. 

                                                 
1 Na realidade, foi criada ainda em 2001, como Instituto Telemar. 
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No segundo capítulo, como recursos que entendo necessários para uma leitura com 

visão mais fundamentada, exploro os referenciais teóricos nos quais me baseei na pesquisa: 

política cultural e responsabilidade social. Para trabalhar o conceito de política cultural e suas 

aplicações, precisamos compreender seus elementos formadores. Assim, qual a cultura que é 

alvo das políticas públicas, a relevância do processo de privatização da cultura e a distinção 

entre mecenato e patrocínio são assuntos abordados. A seguir, dentro da seção de 

responsabilidade social, apresento uma discussão sobre a importância e os motivos pelos 

quais uma organização opta por participar e exercer um papel na sociedade além de seu 

negócio-fim. 

No terceiro capítulo, prosseguindo na linha aberta pelo segundo, informações 

importantes para o tema são apresentadas, de modo mais amplo. A importância da cultura 

para o desenvolvimento é mostrada com números, assim como o conceito de indústria 

cultural, a presença do Estado brasileiro no setor ao longo da história e a importância dos 

indicadores culturais como insumos para a escolha dos caminhos a serem pavimentados pelas 

iniciativas pública e privada. 

No quarto e quinto capítulos, respectivamente, apresento as leis de incentivo – o que 

são, como funcionam, seus objetivos e detalho um pouco mais algumas das mais importantes 

no Brasil (como a Lei Rouanet), discutindo como elas são representativas das intenções do 

Estado e da materialização de suas políticas públicas – a Oi e o Oi Futuro, traçando um 

histórico de ambas as instituições, procurando contextualizar e desnaturalizar a pesquisa que 

virá no sexto capítulo. 

Neste último capítulo, a partir da metodologia de pesquisa escolhida – que será 

detalhada adiante – exploro os dados, informações coletadas e as entrevistas realizadas com 

os profissionais da Oi e do Oi Futuro. Uma avaliação sobre os perfis dos projetos que são 

submetidos e aprovados para obtenção de patrocínio cultural incentivado pela Oi e Oi Futuro 

e também uma investigação sobre quais seriam os critérios nos quais é baseada a escolha dos 

projetos “premiados” com os recursos, além de uma minuciosa explicação deste processo são 

os assuntos abordados nesta parte do trabalho. O capítulo culmina na transcrição de excertos 

das entrevistas realizadas, devidamente enquadrados nos porquês, para quem e como a Oi 

(sempre através do Oi Futuro) coloca em prática os patrocínios culturais incentivados, com 

breves comentários a respeito. 
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Finalmente, na conclusão desta dissertação, procuro identificar os temas que entendo 

merecer investigações posteriores, em função de sua importância e do extenso campo de 

estudos que se descortina: indicadores culturais, a materialização de políticas públicas (com e 

sem leis de incentivo), o papel da iniciativa privada (que pode ser aprimorado, para seu 

benefício e de todos) e no funcionamento racional-objetivo ou subjetivo dos processos de 

escolha de projetos culturais desta. 

1.1.  Metodologia e Fontes 

Este item tem como finalidade apresentar os procedimentos metodológicos pensados, 

avaliados e, finalmente, os adotados neste estudo, em termos de sua classificação, conteúdo e 

implicações, buscando assim facilitar o entendimento quanto às decisões acerca da estratégia 

de pesquisa. 

Uma possível trajetória para se constatar a existência de critérios implícitos em uma 

seleção para patrocínio seria avaliar a linha de atuação que determinada organização ou um 

conjunto delas divulga na comunicação de seus critérios – através de editais, do perfil dos 

projetos aprovados e dos eventuais retornos (feedbacks) dados a quem submeteu projetos que 

não foram aprovados, por exemplo. Estes seriam comparados com o que foi realizado de fato, 

apontando-se coerências e incoerências. Afirmar quais seriam os reais critérios baseado nesta 

comparação pode ser arriscado, na medida em que eventuais incoerências encontradas podem 

ser indicativas de que as avaliações para escolha de projetos são fundamentalmente subjetivas 

(portanto, de análise complexa) ou, ainda, que os projetos submetidos pela classe artística e 

produtores culturais possuem um perfil que varia ao longo do tempo de modo irregular – não 

revelando uma tendência ou comportamento que possa ser caracterizado como típico. Além 

do exposto, o que é um obstáculo que torna a tarefa sugerida acima inexeqüível, pelo menos 

dentro do escopo desta pesquisa, é o fato de os dados relativos ao período total de atuação da 

organização objeto do estudo – que se tornariam informações elegíveis a uma análise – não 

estarem catalogados ou os que estão (apenas do período mais recente) não possuírem todas as 

variáveis necessárias detalhadas. A condição ideal para que uma avaliação tal fosse possível 

(novamente com a ressalva do risco que seria assumido) seria a existência de informação 

devidamente estruturada sobre cada um dos projetos: todos os submetidos, os que foram 

aprovados e os que foram rejeitados – com as devidas observações acerca de sua análise. 

Como este requisito não é atendido, tampouco as organizações não possuem o hábito de dar 
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um retorno sistemático e individualizado em caso de não-aprovação dos projetos, conclui-se 

que a alternativa de pesquisa aventada não é viável. 

Em números aproximados, foram inscritos 18.766 projetos entre os anos de 2003 e 

2009. Destes, 715 projetos foram aprovados e patrocinados com a utilização de incentivo 

fiscal. Por conta da dimensão do universo de projetos, percebi a impossibilidade (dentro do 

curto espaço de tempo e de minha disponibilidade, além das condições de acesso ao material 

armazenado pelo Oi Futuro) de se trabalhar com todos eles. 

Em virtude do exposto, foi feita a opção por se trabalhar, no estudo de caso, com os 

editais publicados pelo Oi Futuro, com a consulta a uma amostra dos projetos submetidos 

(dentre aprovados e rejeitados) contemplando todos os tipos de manifestações patrocinadas, 

através do sistema informatizado do Oi Futuro e com entrevistas. Deste modo, foi possível 

identificar todas as características tabuladas no sistema e compará-las com as que são exigidas 

e estão explícitas nos editais publicados, assim como aquelas mencionadas durante as 

entrevistas. 

1.1.1. Tipo de pesquisa 

Para definir o tipo de pesquisa realizada, utilizam-se os dois critérios básicos propostos 

por Vergara (2004), que a classifica quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, esta foi uma pesquisa: 

� Exploratória, por ser realizada em uma área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado; 

� Descritiva, pois pretendeu expôr as características específicas do setor e 

estabelecer relações entre suas variáveis; 

� Explicativa, pois teve como objetivo tornar o assunto inteligível, buscando os 

fatores que, de alguma forma, contribuem para a ocorrência do fenômeno. 

Quanto aos meios, foram utilizados: 

� Investigação documental; 

� Pesquisa bibliográfica; 

� Estudo de caso. 
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1.1.2. Coleta de dados e fontes 

O processo de coleta de dados passou por fases distintas: pesquisa bibliográfica, 

investigação documental e estudo de caso. 

A fundamentação teórica foi obtida através de pesquisa bibliográfica em livros, 

publicações acadêmicas ou não, teses, dissertações e sítios na internet pertinentes aos 

objetivos deste estudo. Para a caracterização da empresa selecionada e do setor cultural, além 

da pesquisa documental, a internet foi uma fonte rica na busca de dados atualizados deste 

cenário. 

Em complemento à detalhada investigação na esfera privada sobre o objeto do trabalho, 

para contextualizar o ambiente em que o Oi Futuro atua, foi necessário examinar e apresentar, 

em linhas gerais, quais as principais políticas públicas para a Cultura no Brasil – nas esferas 

federal (pelo Minc) e estadual (pelas Secretarias Estaduais de Cultura) – procurando 

identificar seus objetivos e prioridades. Não houve intenção de se analisar com profundidade 

as leis de incentivo, como a Lei Rouanet ou as leis estaduais do ICMS, mas seus principais 

aspectos – aqueles que guardam relação mais estreita com os objetivos deste estudo. 

Deste modo, a pesquisa documental foi realizada consultando-se editais, projetos 

submetidos, resultados do processo de seleção para patrocínios, relatórios acerca do que foi 

realizado e demais informações que estiveram acessíveis no banco de dados da empresa 

escolhida. Além destes, trabalhei com os textos das leis de incentivo e Editais de outras 

instituições – como Petrobrás, Caixa2, Eletrobrás e outros – a fim de se buscar uma base de 

comparação. Estas foram minhas fontes primárias de consulta. 

Yin (2001) aponta diversas fontes de evidências para pesquisas em forma de estudo de 

caso, entre elas: a entrevista, a observação direta e a observação participante. Em relação às 

entrevistas, Yin indica ainda que podem ser utilizados três tipos: entrevista focada, entrevista 

com questões estruturadas e entrevista aberta. A entrevista focada é uma fonte importante 

para a coleta de dados, nos casos em que o tempo disponível para o encontro entre o 

pesquisador e o pesquisado é reduzido. A entrevista com questões estruturadas é indicada 

quando é necessária a realização de pesquisas quantitativas, utilizando procedimentos de 

amostragem. Na entrevista aberta, pode haver perguntas incluindo dados e opiniões a respeito 

                                                 
2 Caixa Econômica Federal. 
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de determinados eventos, sendo possível chegar a conclusões adicionais sobre o objeto de 

estudo a partir das respostas fornecidas. 

A elaboração de questionários e entrevistas – focadas ou abertas – com os profissionais 

da área de Cultura do Oi Futuro e aqueles com os quais se relacionam na estrutura da Oi foi 

um dos recursos julgados apropriados para permitir o aprofundamento do estudo e a 

compreensão do papel que cada um deles possui no processo de escolha dos projetos e dos 

critérios adotados por cada um, individualmente. Como o número de entrevistados envolvidos 

foi relativamente reduzido (menos que dez pessoas), optei por entrevistas abertas, mas 

baseadas em um roteiro previamente elaborado3. Foram seis os entrevistados. Destes, cinco 

trabalham no Oi Futuro, mais especificamente na área de cultura e um na área de relações 

institucionais da Oi. Seus nomes e cargos verdadeiros não serão mencionados neste trabalho – 

conforme acordado com eles – a fim de que suas opiniões individuais não possam 

comprometê-los sob nenhum ponto de vista dentro das empresas e em respeito à sua preciosa 

colaboração. Ao longo do texto do trabalho, assim como nas referências bibliográficas, seus 

nomes e cargos – estes são aproximados com os verdadeiros – serão alterados. 

Os nomes utilizados serão: N o m e C a r g o E m p r e s a
Sérgio Barreto Especialista Oi 

Valéria Albuquerque Coordenadora Oi Futuro 

Bernardo Couto Especialista Oi Futuro 

Marcos Amorim Superintendente Oi Futuro 

Renata Gondim Diretora-adjunta Oi Futuro 

César Braga Coordenador Oi Futuro 

1.1.3. Tratamento de dados 

Para o tratamento dos dados da pesquisa, após a transcrição das entrevistas, a intenção 

foi realizar uma comparação e avaliação dos posicionamentos de cada entrevistado no tocante 

às questões mais relevantes levantadas de acordo com os objetivos do trabalho. Já em relação 

aos dados coletados através do acesso aos projetos dentro do processo de patrocínios culturais 

incentivados, como estes fizeram parte de uma amostra aleatoriamente escolhida dentre os 

submetidos e aprovados (ou não) nos anos de 2007 e 2008, qualquer tratamento estatístico 

                                                 
3 O roteiro para as entrevistas pode ser encontrado no Anexo 8.1. 
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deveria levar em consideração e ressaltar que poderiam não ser representativos do universo de 

projetos desde 2001 – início de atuação do Instituto Telemar. 

1.1.4. Limitações do método 

A utilização de entrevistas, no processo de coleta de dados, possui algumas limitações, 

como a possibilidade de obtenção de respostas fora de contexto, interpretações equivocadas 

do entrevistador ou a falta de receptividade do entrevistado. É importante também estar atento 

ao fato de que o entrevistador pode influenciar seu interlocutor no próprio ato da condução da 

entrevista. 

Outro ponto fundamental a ser observado é a especificidade da organização selecionada.  

É preciso ter em mente que as conclusões do estudo não devem ser estendidas de forma 

mecânica a qualquer outra organização, empresa ou instituição (ou grupo delas) que possua 

características diferentes, como, por exemplo, empresas de outros países ou outros setores. 

Por se tratar de uma pesquisa realizada por um investigador, ao mesmo tempo, inserido 

e não inserido nas organizações alvo do estudo (trabalho na Oi, ainda que em uma área que 

guarda pouca interação com as áreas de Comunicação Corporativa ou Relações Institucionais, 

mas sou um observador externo no Oi Futuro), pode existir uma certa dificuldade em 

compreender a visão nativa dos membros e em obter acesso a informações sensíveis. No 

entanto, com a possibilidade de acesso a algumas informações não julgadas convenientes para 

divulgação pela Oi e pelo Oi Futuro – como já informado anteriormente – os entrevistados 

não terão seus nomes divulgados, tampouco haverá nomeação individual dos projetos 

eventualmente avaliados. A posição de observador não atuante no cotidiano de trabalho das 

organizações envolvidas no estudo de caso permite o contraste da visão por demais 

contaminada pela política e pelo modus operandi interno dos membros da organização em 

relação à visão parcialmente isenta do pesquisador. Essa isenção sempre é parcial, pois o 

investigador possui seus próprios valores, crenças e idéias que são confrontados com os 

valores da organização. Assim, o trabalho de um pesquisador externo ao objeto do estudo 

oferece vantagens e desvantagens com as quais tem de se lidar. 

O estudo tem, também, uma limitação de caráter temporal, pois foi realizado 

contemplando-se um período determinado. A intenção inicial foi a de pesquisar o histórico 

dos patrocínios de 2001 a 2008 – período de atuação do Instituto Telemar e do Oi Futuro. No 

entanto, ao longo do segundo semestre de 2009 – nas conversas com os profissionais do Oi 
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Futuro e com meu orientador – chegou-se à conclusão de que não haveria tempo hábil para a 

pesquisa avaliando todo o universo de projetos submetidos e/ou aprovados. Somente os 

projetos submetidos (entre aprovados e reprovados) em 2008 (para eventual execução em 

2009) e os submetidos em 2009 (para eventual execução em 2010, ainda em análise) estão 

completamente catalogados em banco de dados – com acesso via sistema informatizado. Os 

projetos anteriores a estes anos ainda não estão adequadamente registrados. Para ter acesso a 

dados e informações detalhadas desses, haveria necessidade de acesso e tempo disponível 

para sua consulta “manual”, pois estão armazenados em um almoxarifado do Oi Futuro, ainda 

sem organização adequada. Portanto, algumas informações divulgadas publicamente – através 

dos Balanços Sociais da Telemar e da Oi (de 2003 a 2009) – foram utilizadas e aquelas (ainda 

que apresentadas de maneira consolidada) acessadas através do sistema de patrocínios do Oi 

Futuro contemplam (e serão apresentadas com esta ressalva) os anos de 2007, 2008 e 2009. 
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2. Referenciais teóricos e sua aplicação 

2.1. Política cultural 

2.1.1. Que “cultura” o Estado reconhece? 

 Norbert Elias (1994), em O Processo Civilizador, apresenta sua teoria acerca de 

cultura sob a forma de exemplos de costumes e recomendações – em “manuais”4 – 

demonstrando como no Ocidente a aposta iluminista na capacidade de aprender tomou espaço 

em torno de diversos conceitos, tais como cultura, civilização e educação. Cultura 

(traduzindo-se do alemão kultur) contempla manifestações em forma de produtos humanos, 

ora abstratas, ora concretizadas, de sentimentos, de pensamentos artísticos e intelectuais – tais 

como livros, obras de arte, preceitos religiosos e filosóficos. Faz referência direta a 

realizações particulares e não ao comportamento dos indivíduos. Enquanto cultura representa, 

por exemplo, para os alemães o âmago de sua identificação e orgulho nacional, já para os 

franceses e ingleses, o conceito de civilização assume esse papel. Para os primeiros (os 

alemães), a opção dos últimos (franceses e ingleses) tem algo de superficial, pois torna 

aparente apenas tecnologia, as maneiras, o comportamento no ambiente dito social e o 

desenvolvimento de sua ciência natural – entre outras. É o modo como o ser humano se 

mostra e não como pensa, este sim refletido em suas obras. A impressão que se passa é de que 

o conceito de cultura serve mais a quem deseja conhecer a si mesmo, entender sua própria 

identidade e afirmá-la diante de todos. Quando um povo se afirma diante de outros povos, 

chama-se a isso de identidade nacional, o que pode explicar uma das maneiras com que 

alguns estados modernos começaram a se formar, a se unificar. De outro modo, civilização 

sugere que o “way of life” de determinado povo, país ou nação deve ser universalizado, à 

força ou simbolicamente. Assim como cultura facilita o entendimento acerca da formação de 

estados nacionais, civilização facilita a compreensão dos ímpetos civilizadores imperialistas, 

em diversas épocas. 

 Apesar destas distinções, em ambos os casos, cultura e civilização ocidentais guardam 

o fato de se analisarem sempre com a premissa de que – de modo concêntrico – são absolutas 

em relação ao qual tudo o mais deve ser observado e tratado.  

 Prosseguindo a partir desta fundamentação teórica inicial, Elias só faz reforçar a tese 

do uso da educação – e, por analogia, da “alta cultura” – no início por parcela da nobreza e 

                                                 
4 Como o de Erasmo de Rotterdam, Da Civilidade em Crianças, de 1530. 
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depois pela burguesia. No curso de ascensão desta última, os códigos de conduta da nobreza 

perderam parte de sua força, já nos estertores do Antigo Regime5. A nobreza conseguiu, por 

algum tempo, manter sua distância, seu afastamento das classes por ela consideradas 

inferiores (a burguesia entre elas) através de complexos e rígidos manuais de comportamento 

que davam conta das diferenças entre os mundos “nobre e plebeu”. Essas normas, de certa 

forma, eram consideradas a educação (e a cultura) a ser valorizada. O quão mais difícil fosse 

assimilar este conhecimento, melhor seria para demonstrar a superioridade da “civilização” da 

corte. Assim, um nobre – ou alguém que pretendesse ser valorizado como tal pela sociedade – 

teria mais chances de sucesso se dominasse esta educação e seus rituais. De maneira bastante 

incipiente, está aí depositada a semente de que o ponto a que um indivíduo poderia chegar ao 

longo de sua vida poderia ser alcançado pela educação, pelo acesso ao conhecimento. 

 Lévi-Strauss (1970) trabalha com este tema fazendo uso do conceito de etnocentrismo 

e de diversidade. Procura mostrar que o avanço de uma cultura ou civilização pode se fiar no 

modo como consegue lidar com as diversidades, internas e externas ao seu ambiente. Esta 

diversidade funciona não como algo fragmentador, mas como algo que confere dinamismo ao 

processo evolucionário de uma civilização ou cultura. Falar de diferença, de diversidade, 

significa também falar de semelhanças. O equilíbrio ao lidar com estes conceitos, como quer 

Lévi-Strauss, é uma das chaves para que a humanidade evolua – não em uma só direção, 

uniformizando, deixando homogêneas suas manifestações culturais e/ou civilizadas – mas 

reconhecendo, de fato, as diversidades e a necessidade de coexistência entre todas elas. 

 Falar de igualdade para todos traria em seu cerne a carga de universalizar a chamada 

civilização ocidental, deixando de lado as diversidades e abrindo-se mão da contribuição que 

todas as culturas podem oferecer. Estes autores (Elias e Lévi-Strauss) reconhecem o valor da 

educação (e do acesso ao conhecimento) e ambos questionam que educação, que 

conhecimento e que cultura devem ser disseminados. O ditado pelo nobre ao plebeu? O ditado 

pelo Ocidente aos demais? O ditado do centro para a periferia? O ditado do Norte para o Sul? 

Os tempos, a escala e a abrangência destes processos (se entre classes, nações, culturas, 

civilizações ou países) diferem, mas a relação entre dominadores e dominados guarda mais 

semelhanças que diferenças. 

 Observando a história da intervenção do Estado na cultura brasileira, está claro que a 

cultura disseminada por mais de um século é a ditada pelo centro, ora europeu, ora norte-

americano (desde meados do século XIX). O que foi (e é) considerado “alta cultura” em cada 

um destes centros (pois orbitamos em ambas as esferas de influência – política, econômica e 
                                                 
5 Período do Estado absolutista, com uma estrutura social estamental centralizada no poder da aristocracia ou 
nobreza. (Silva & Silva, 2005). 
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culturalmente) terminou sendo considerado assim por quem formulava nossas políticas 

públicas. A valorização do homem brasileiro na década de 1930 (mais por interesses 

políticos), por exemplo, não significou que a “cultura popular” teria alçado a condição de 

“alta cultura” – a distinção permaneceu. Talvez uma política cultural no passado pudesse ser 

considerada satisfatória se apenas (não que seja pouco) buscasse preservar a identidade 

nacional do povo de um país. 

 Em outra abordagem de cultura, Botelho (2001) distingue a antropológica da 

sociológica e afirma que, invariavelmente, são tratadas de modo distinto na elaboração de 

políticas para a área. A antropológica relaciona-se ao cotidiano, ao viver, ao relacionamento 

entre indivíduos e a essa experiência perpetuada. A sociológica, para efeitos deste trabalho – 

ainda que seja uma simplificação – resume-se à arte: cultura como arte e todos os meios para 

que esta seja divulgada e perpetuada também. Entende-se que as políticas públicas culturais, 

em sua maioria, procuram dar conta somente desta última dimensão. 

 O fato é que o fenômeno da globalização trouxe à tona outras questões, que hoje já são 

elencadas como fundamentais a serem tratadas na formulação de “boas” políticas culturais: a 

valorização da diversidade (respeitando todas as culturas e procurando tratá-las, senão de 

modo igual, pois são diferentes, mas concedendo a elas seus devidos espaços), a 

universalização do acesso à produção e ao consumo cultural e, sim, a preservação da 

identidade cultural dos povos (e comunidades) que formam uma nação, heterogênea e não 

homogeneizada. Política cultural é conceituada e abordada de diversas maneiras: 

� “Constituindo [...] uma ciência da organização das estruturas culturais, 

a política cultural é entendida habitualmente como programa de 

intervenções realizadas pelo Estado, entidades privadas ou grupos 

comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da 

população e promover o desenvolvimento de suas representações 

simbólicas. Sob este entendimento imediato, a política cultural 

apresenta-se assim como o conjunto de iniciativas, tomadas por esses 

agentes, visando promover a produção, distribuição e o uso da cultura, a 

preservação e a divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do 

aparelho burocrático por elas responsável.” (Teixeira Coelho, 1997). 

� “Conjunto ordenado e coerente de princípios e objetivos que orientam 

as linhas de ação da área da administração pública no campo da 

cultura.” (Calabre, 2005: 9) 
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� “O Estado deve promover a cultura observando-a como um valor em si 

e como produto de mercado, pois é impossível deixar de reconhecer a 

relevância do mercado no mundo da cultura, assim como a da cultura 

no mercado.” (Weffort, 2000: 65) 

 Entendendo política cultural como política pública, uma vez que não se observa casos 

em que a iniciativa privada formule políticas de abrangência nacional a partir das mesmas 

diretrizes do Estado (não tem os mesmos objetivos para si) e sendo obrigação deste (e não 

daquela) garantir os direitos culturais dos cidadãos, será nesta linha o prosseguimento do 

trabalho. Qualquer política pública na área de cultura estará (ou deveria estar) articulada com 

outras políticas públicas: as sociais, a educacional e a econômica. 

 Segundo Reis (2003), os objetivos mais comuns de políticas culturais públicas 

respondem às questões aqui anteriormente citadas: 

1) Defender, estimular e preservar a identidade de um povo. Este não funcionaria 

como uma tentativa de bloquear o movimento de globalização, mas evitar a 

chamada pasteurização de sua cultura. Ainda que haja intercâmbio (o que faz 

parte do processo natural de evolução de qualquer manifestação), cuidados 

devem ser tomados para que não haja relação de dominação entre culturas. 

2) Democratização do acesso à cultura6 e preservação da diversidade. A base de 

uma política cultural é a garantia de que todos devam ter acesso à cultura. Isso 

não significa que todos tenham de ter acesso, necessariamente, à mesma 

cultura (como levantado por Elias e Lévi-Strauss) – formular uma política para 

impingir a cultura da elite (em detrimento da “popular”) à população em geral 

é um equívoco. Há que se respeitar a diversidade e democratizar, sim, o “ver e 

o fazer”7 de cada parcela da sociedade. Os maiores obstáculos, sob este 

aspecto, são a indisponibilidade de meios, ferramentas ou equipamentos 

culturais para a população e a falta de recursos (econômicos mesmo) para que 

todos possam usufruir de cultura. Não adianta haver acesso livre a uma 

manifestação se o público não tem dinheiro para pagar por ela ou transporte até 

o local, por exemplo. Ademais, uma boa política precisa prever a necessidade 

de criar espaço para a criatividade, para a inovação. “Recai então sobre a 

intervenção pública a necessidade de promover a eclosão e a existência de 

                                                 
6 Neste trabalho, utilizo também o termo “universalização”. 
7 Viabilizar o acesso de todos ao campo cultural, podendo se tornar consumidores e fornecedores de cultura. 
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expressões vanguardistas, cuja sustentação comercial é praticamente inviável.” 

(Reis, 2003: 147). Por fim, é fundamental o equilíbrio entre estes objetivos 

(democratização e diversidade), para que o atendimento a um não implique na 

inobservância do outro. 

 Políticas culturais podem, além de ter várias conceituações e objetivos, como visto, ser 

classificadas ideologicamente, segundo Teixeira Coelho (1997), como: 

1) Dirigismo, onde um Estado fortalecido (com ou sem partidos como base de 

apoio) promove uma política cultural previamente definida como de interesse 

do desenvolvimento ou da segurança nacionais. Exemplos deste modelo estão 

no nazismo, no stalinismo e, de modo semelhante, no varguismo (de 1930 a 

1945). 

2) Liberalismo, quando se entende que não é dever do Estado promover e difundir 

a cultura. Insere-se aí o chamado mecenato liberal, que se apresenta na maior 

dependência da iniciativa privada para essa promoção e difusão, tendendo a 

enquadrar a cultura nas leis de mercado. Este modelo tende a privilegiar, por 

um lado, a alta cultura e, por outro, a cultura da mídia de massa. A conjuntura 

brasileira na década de 1990 é um exemplo. 

3) Democratização, baseada no princípio de que a cultura é uma força social de 

interesse coletivo e que não deve sujeitar-se a leis do mercado, devendo, 

portanto, ser apoiada de acordo com princípios consensuais. Por conta disso, há 

uma significativa tendência de que funcione segundo processos deliberativos 

(geralmente, incentivando a participação popular na criação e definição de 

rumos da política cultural), visando à promoção das manifestações culturais de 

todas as parcelas da sociedade. Aparentemente8, a movimentação atualmente 

em curso desde 2003, no Brasil, segue esta tendência. 

 É imprescindível que seja feita a distinção entre política cultural e instrumento de 

política cultural por si só. Ora, há quem enxergue as leis de incentivo como a política cultural 

de um governo. Se isso acontece, quem deveria estabelecer as diretrizes a serem seguidas 

pelas leis (estas devidamente formuladas de acordo com os preceitos e objetivos da sociedade, 

do qual o governo é representante e a quem deve satisfação) não está fazendo bem seu 

trabalho. Desta forma, há que se avaliar as políticas culturais de maneira mais ampla: os 

                                                 
8 Somente com o distanciamento, daqui a alguns anos, será possível avaliar com mais clareza os acontecimentos. 
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programas de incentivo fiscal podem ser parte (importante) delas, mas apenas parte. Outras 

formas ou ferramentas de oferta cultural devem ser criadas, assim como endereçadas cada 

uma delas de acordo com o objetivo que se deseja alcançar. 

2.1.2. Cultura e desenvolvimento 

As atividades ligadas à arte e à cultura vêm assumindo posição de destaque, não apenas 

nas discussões a respeito de preservação da identidade e manutenção da diversidade cultural, 

como também, e principalmente, como fonte de crescimento econômico e desenvolvimento 

sustentável. Dados sobre os ganhos econômicos trazidos por iniciativas e políticas culturais – 

configurando uma economia de dinâmica própria – estão presentes em um número crescente 

de casos, estudos e fóruns mundiais. Alguns exemplos de casos estão na Espanha: em 

Barcelona e Bilbao. 

Na Catalunha (região onde fica Barcelona), 17% do PIB é resultante do chamado 

turismo cultural. Sem os atrativos culturais da região, como obras de Gaudí, a Fundação Miró 

e o Museu Picasso, parece claro que o impacto do turismo na região seria outro. Bilbao, no 

País Basco, uma cidade que não se caracterizava por ser um centro de arte moderna ou 

contemporânea, apostou em um projeto ousado: a criação de uma filial do Museu 

Guggenheim, inaugurado em 1997. Este, na realidade, caracteriza-se por ter sido uma espécie 

de “coroação” de todo um processo que havia se iniciado anos antes, em que o poder público 

(governo da região) assumiu para si o planejamento estratégico e as metas para uma 

transformação na cidade. A cidade de Bilbao sofreu com o processo de desindustrialização de 

boa parte de sua área nas décadas anteriores e sua infra-estrutura urbana estava sucateada. 

Para que o desenvolvimento da região pudesse ser retomado, investimentos múltiplos tiveram 

de ser organizados nas áreas de infra-estrutura (com saneamento da desembocadura dos rios 

Nervión e Ibaizábal, construção do metrô, expansão do porto e um novo terminal no 

aeroporto, entre outros). O fato de ter havido um planejamento que vislumbrava uma atuação 

transversal do poder público, isto é, com integração de iniciativas de setores distintos (no 

caso, infra-estrutura de transportes e a área cultural) não costuma ser o mais divulgado. O que 

chegou à mídia com mais força foi uma suposta parceria público-privada materializada 

justamente no ápice da execução e entrega do projeto: o museu Guggenheim. Ocorre que o 

investimento neste foi todo assumido pela administração da cidade (chegando ao montante de 
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€350 milhões, entre a construção e aquisição de acervo), dinheiro público9. De qualquer 

forma, o mais importante da operação foi que o retorno econômico – gerado pelo incremento 

no turismo – amortizou todo o investimento feito10. 

As transformações no setor também passam pelas discussões de novas políticas 

governamentais e busca de maior orientação para produtores e gestores culturais. 

Santos (2001) aponta que o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento uniram-se à Unesco na organização de simpósios internacionais para 

discutir o financiamento, os recursos e a “economia da cultura” em projetos que visam 

promover o desenvolvimento sustentável. Segundo a autora, com esta iniciativa, estas 

instituições reconhecem que os fatores culturais passaram a ocupar posição estratégica na 

elaboração de projetos gerais de desenvolvimento, além de movimentar recursos 

consideráveis e gerar grande número de empregos diretos e indiretos. 

No entanto, indo além de cálculos econômicos de retorno esperado para os 

patrocinadores para justificar a viabilidade e a sustentabilidade dos projetos, deve-se evitar 

que a cultura seja banalizada, isto é, tratada apenas como mais uma mercadoria em um 

ambiente globalizado ou um meio de enriquecimento que possa ser considerado indevido. 

Em agosto de 2002, a Unesco organizou, em parceria com o IPEA, um seminário para 

chamar a atenção para a importância da inserção da cultura no processo de desenvolvimento. 

Neste encontro, foi proposta uma agenda de compromissos visando a criação de um sistema 

brasileiro de informações sobre a cultura e as palestras e conclusões do evento foram 

publicadas (Unesco, 2003). Na obra, Jorge Werthein afirma que, atualmente, a Cultura é um 

dos setores com crescimento mais rápido nas economias pós-industriais.  

“A economia da cultura é um dos setores em que há maior 

dessemelhança global. Sim, somos [o Brasil] ricos culturalmente, mas 

nossa economia da cultura é frágil e dependente. [...] 

 
[Sobre a cota de tela para filmes nacionais...] Vale reafirmar que o 

cinema só terá mais espaço quando outro item da agenda da República 

for alcançado: a incorporação de milhões de brasileiros ao direito de ir 

ao cinema, a um espetáculo, a um teatro. Ou seja, a universalização do 
                                                 
9 RODRIGUEZ, Arantxa. ABRAMO, Pedro. 2008. 
10 MARTINELL, Alfons. 2003. 
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acesso aos bens que o país produz no plano da cultura. Essa é a 

orientação da atual política cultural.” (Manevy11, 2007). 

Conhecer seu funcionamento permite organizar melhor os processos, incrementando-se 

seu desempenho como fator de ingresso para a economia e o acesso a bens culturais. 

Lins (2006) observa que, não só no Brasil, existem lacunas importantes nas análises 

econômicas do setor cultural, principalmente em relação à disponibilidade de informações 

estatísticas sobre a produção e o consumo de bens e serviços culturais. Especificamente no 

Brasil, com a crescente demanda por informações, nota-se uma carência de análises do setor 

cultural em sua dimensão econômica e uma precariedade de informações e estatísticas sobre a 

produção e o consumo de bens culturais, apesar da existência de diversas iniciativas em 

pesquisas e estudos realizados pelo MinC, pelo IBGE  e por outras entidades governamentais 

e não-governamentais. 

 Em relação às políticas públicas e financiamento da cultura, Botelho (2001) acredita 

que a produção cultural brasileira, hoje, deve sua atividade basicamente às leis de incentivo 

fiscal federal, estaduais e municipais, em contraste com passado recente – décadas de 1970 e 

1980 - quando a responsabilidade maior pelo suporte a esta produção era diretamente dos 

poderes públicos, através de políticas culturais mais efetivas. 

Ainda segundo Botelho, a partir dos anos 1990, os recursos orçamentários dos órgãos 

públicos se tornaram tão pouco significativos que suas próprias instituições passaram a 

concorrer com os produtores culturais por financiamento privado. Um exemplo disso mais 

recente é o caso do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A fundação que o administra é 

subordinada à Secretaria de Cultura do Governo do Estado e, somente com a obtenção de 

patrocínio da Petrobrás e do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – foi possível o início da restauração e modernização do prédio, no final de 200812. Do 

outro lado, fundações não vinculadas ao Estado buscam sua manutenção relacionando-se com 

os dois lados: público e privado. Exemplos disso são a Fundação Iberê Camargo, que tem 

entre seus mantenedores a Gerdau, o Itaú e a Camargo Corrêa, mas seus patrocínios estão 

atrelados a leis de incentivo federal e estadual (Rio Grande do Sul)13 e o Museu de Arte 

Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, mantido também através de patrocínio por lei federal, 

                                                 
11 Alfredo Manevy é secretário-executivo do MinC desde agosto de 2008. 
12 Disponível em: http://www.theatromunicipal.rj.gov.br/historia.asp. Acesso em: fevereiro, 2010. 
13 Disponível em: http://www.iberecamargo.org.br/content/fundacao/mantenedores.asp. Acesso em: fevereiro, 
2010. 
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pela Petrobrás, pela Light e pela Volvo, além de uma associação de amigos (voltada para o 

recebimento de doações de pessoas física e jurídica). Sua cinemateca, que é um centro de 

referência para a preservação da memória do cinema brasileiro, teve a recuperação de parte do 

acervo patrocinada pelo BNDES, em 200514. 

 Botelho afirma também que esta busca pelo patrocínio privado reflete um movimento 

mundial iniciado nos anos 1980 e motivado pela crise econômica e pelas soluções procuradas 

dentro do chamado quadro neoliberal, no qual os governos começaram a cortar seus 

financiamentos para as áreas sociais e, mais particularmente, para a cultura.  

Wu (2006) explora exemplos disso e, a partir de estudos detalhados sobre as conjunturas 

de Estados Unidos e Grã-Bretanha nas décadas de 1980 e 1990, critica as gestões 

conservadoras ou neoliberais nestes países (iniciadas nos governos de Ronald Reagan15 e 

Margaret Thatcher16, respectivamente), apontando (baseada em análises dos investimentos 

públicos, privados e nos privados incentivados – com fomento público ou renúncia fiscal) o 

claro abandono do investimento estatal em cultura, principalmente no caso inglês. Cortes nos 

recursos orçamentários de agências de fomento estatais e programas federais de apoio às artes 

com o movimento, no sentido inverso, de estimular o investimento e apoio privado à cultura, 

mesmo para instituições públicas, fizeram parte de suas gestões. Além disso, membros das 

corporações privadas fortalecidas por esta política de privatização da cultura ganharam ainda 

mais poder político, articulando-se com os mais altos escalões dos governos. Analisando a 

mudança do modelo de gestão e de captação de recursos nos museus de arte norte-americanos, 

a autora procurou demonstrar que boa parte deles, embora geridos por instituições privadas (e 

atuando segundo uma lógica de mercado privado17), passaram a contar com verbas públicas, 

fruto de incentivos fiscais. 

Poucos países não teriam acompanhado esse movimento, sendo a França o que mais se 

destaca na manutenção de uma forte presença do Estado no financiamento às atividades 

culturais e artísticas. Assim, particularidades sociais e históricas sempre são consideradas na 

diferenciação entre o que um país e outro realiza e como suas organizações se posicionam na 

arena ou campo cultural. 

                                                 
14 Disponível em: http://www.mamrio.org.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
15 Presidente dos Estados Unidos da América de 1981 a 1989. 
16 Primeira-ministra britânica de 1979 a 1990. 
17 A autora trata de casos de redes “de franquia” de museus, como o Guggenheim e o Whitney Museum of 
American Art, de Nova Iorque (este, apelidado, segundo a autora, de “McDonald’s do mundo dos museus” pelo 
jornal The New York Times). 
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Botelho indica, no entanto, que esta tendência, apesar de trazer alguns problemas que 

devem ser discutidos, gerou também aspectos positivos. Como exemplo, no caso do Brasil, as 

mudanças resultaram em uma mobilização maior de artistas e produtores que foram instados a 

sair a campo em busca de patrocínio privado para o desenvolvimento de suas atividades, 

deixando de ver os poderes públicos como os principais responsáveis pelo suporte ao seu 

trabalho. Essas novas tendências também levaram à criação de associações de vários tipos, 

tanto para a promoção direta de projetos de natureza artística e cultural, quanto para auxílio à 

manutenção de instituições como centros culturais, museus, teatros e cinematecas, entre 

outras18. A criação destes organismos descentralizados indica não só um movimento crescente 

em direção a uma diversificação de atividades fora da tutela do poder público, como também 

maior participação da sociedade, no caso das grandes instituições privadas. 

No que se refere aos intermediários culturais (produtores, agentes, instituições) diversos 

artigos abordam o despreparo e a falta de profissionalismo no setor, sendo esse, no entanto, 

mais um dos aspectos que vêm se modificando. Especificamente no Brasil, pessoas físicas ou 

empresas se apresentam como produtoras culturais e muitas possuem grau de preparo bastante 

questionável. Alguns cursos universitários, como os da UFF (Universidade Federal 

Fluminense)19, UFBA (Universidade Federal da Bahia)20, UCAM (Universidade Cândido 

Mendes)21, entre outros e seminários e cursos de capacitação22 vêm surgindo com a intenção 

de criar uma “mentalidade empreendedora” e capacitar os profissionais da área, fortalecendo a 

proposta da atividade cultural como geradora de negócios. Através destes, pode ser viável que 

estes profissionais estruturem seus projetos e iniciativas de modo a captarem recursos de 

quem investe em busca de retorno financeiro, de imagem ou como contribuição à socialização 

da cultura. 

Ainda em relação às políticas públicas, Santos afirma que a cultura está definitivamente 

incluída entre os fatores estratégicos de desenvolvimento e, portanto, a discussão deixa de ser 

se as políticas culturais devem ou não estar integradas às políticas econômicas, passando a ser 

uma busca de como integrá-las. Poder público e iniciativa privada, ainda que com objetivos, 

                                                 
18 A dos amigos do MAM, por exemplo. 
19 Bacharelado em Produção Cultural. Disponível em: http://www.uff.br/procult/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
20 Bacharelado em Comunicação – Produção em Comunicação e Cultura. Disponível em:  
http://www.facom.ufba.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
21 Bacharelado em Ciências Sociais: Produção e Política Cultural. Disponível em: 
http://www.ucam.br/ensino/graduacao/detalhe.asp?id=32. Acesso em: fevereiro, 2010. 
22 Laboratório Estação. Curso de Produção Cultural com Desenvolvimento de Projetos. Disponível em: 
http://www.estacaovirtual.com/laboratorio/cursos/producaocultural.html e http://www.zuccanet.com.br/. 
Acesso em: fevereiro, 2010. 
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perspectivas de retorno e estratégias diferentes, podem e devem atuar de modo complementar, 

sem que o alcance das metas de um signifique exclusão ou minimização da possibilidade de 

sucesso do outro. 

Antes de explorar algumas destas alternativas, é importante compreender os públicos 

que cada um deles pretende (ou precisa) atingir, seus objetivos e as articulações 

necessariamente utilizadas por um ou outro setor. 

Tabela I – Estado e iniciativa privada E s t a d o I n i c i a t i v a p r i v a d aP ú b l i c o - a l v o
 - Cidadãos

 - Clientes

 - Consumidores

 - Fornecedores

 - Funcionários

 - Comunidade

 - AcionistasO b j e t i v o s  - Preservar a identidade cultural

 - Democratizar o acesso à cultura

 - Promover a diversidade cultural

 - Estimular a indústria cultural ("ver e fazer")

 - Estabelecer comunicação direta com seu público

 - Endomarketing (atrair, manter e treinar 

funcionários)

 - Estabelecer relações perenes com a comunidade

 - Reforçar a marca e a imagem da empresaA r t i c u l a ç õ e s  - Com outros segmentos do Estado, procurando 

sinergia de ações (educação, saúde e outras)

 - Nas três esferas de governo: federal, estadual e 

municipal

 - Com outras áreas da empresa que também se 

comuniquem com o público: comunicação, marketing, 

negócios, relações institucionais e com investidores
 

2.1.3. Mecenato e Patrocínio 

Cabe aqui apresentar algumas das distinções entre o mecenato e o patrocínio, com o fim 

de auxiliar a delimitar o escopo deste trabalho – que se concentrará no segundo e será 

adequadamente explorado. 

 [O mecenato] “é visto como o resultado da paixão de seres de 

alma sensível, tocados pelo nobre apelo da criação artística, que 

almejavam elevar a produção humana ao que ela possuía de mais belo. 

[...] O mecenas tradicional, desinteressado provedor de recursos 

financeiros ao campo das artes, aparece na literatura e na história 

visando pura e simplesmente a garantia da mais sublime expressão 

artística, para gozo e deleite dos que a ela têm acesso.” (Reis, 2003: 4) 

Ainda assim, ao longo da história, cumpriu funções que iam além da satisfação pessoal 

do mecenas. Desde a antigüidade clássica, passando pelo renascimento, pelo iluminismo e até 
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hoje, age no sentido de transmitir mensagens, exercendo seu poder simbólico23 sobre aqueles 

com que detém alguma relação. Distintivo de poder e riqueza (para a nobreza e as elites – no 

extremo, tornando-se ostentação) e aproximação dos governos do povo (legitimando seu 

poder ao usufruir da reputação e popularidade dos artistas) são constatações de que a “arte 

pela arte” era apenas uma parcela do significado do mecenato para quem o exercia. Segundo 

Bomeny (2001 apud Sanglard, 2005) foi “necessária a presença de intelectuais das mais 

diversas áreas, como Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Lúcio Costa e Heitor 

Villa-Lobos para dar corpo e forma ao projeto de nação que estava sendo construído, como 

peças de uma mesma engrenagem [, na década de 1930, sob o governo de Vargas].” Em um 

contexto similar ao atual, ainda no século XVIII, o viés econômico do mecenato já 

transparecia. Além disso:  

“Quando prosperam, os artistas atraem estrangeiros para suas 

escolas; estes estrangeiros levam para seus países obras dos mestres; lá 

são apreciadas, o que incentiva os príncipes a adquirir quadros italianos. 

Mais ainda, esse príncipes muitas vezes convidam artistas italianos para 

trabalhar em seus países, onde são muito bem pagos; 

conseqüentemente, esses artistas retornam à Itália com grandes somas 

de dinheiro. Assim, não se pode duvidar de que a pintura tem seu papel 

dentro do comércio.” (Zanetti, A. M.24 apud Haskell, 1997). 

A esta constatação, provavelmente, outras se seguiram, ocasionando que alguns países 

(ou melhor, governos, pois os Estados modernos ainda estavam por se formar) enxergassem a 

conveniência de exercerem seus papéis no campo das artes de modo mais intenso e regular. 

 Já em fins do século XIX e início do século XX, dois conceitos se confundem: o 

“antigo” mecenato e a filantropia. Este último termo é mais usado quando se refere às 

contribuições às artes (principalmente, mas não somente) realizadas pelos novos milionários 

norte-americanos, bem sucedidos nas indústrias emergentes de petróleo, por exemplo. Embora 

nao houvesse ainda a motivação diretamente comercial, os “filantropos” desejavam aceitação 

                                                 
23 Segundo Bourdieu (1992), o poder simbólico consiste em: 1) um poder exercido através do discurso (de 
palavras que não se destinam apenas a serem compreendidas ou decifradas, mas que são signos de autoridade a 
serem acatados) e 2) legitimado devido à posição social de quem o profere (por exemplo, o patrão em relação ao 
empregado, o intelectual em relação à massa, a televisão em relação aos espectadores). No entanto, somente 
recebe prestígio ou poder simbólico quem detém capital simbólico, ou é capaz de transformar alguma espécie de 
capital, como por exemplo, capital econômico, cultural ou social, em capital simbólico. 
24 Antonio Maria Zanetti (1679-1767), artista e crítico de arte veneziano. Fonte: Wikipedia. Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Maria_Zanetti. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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e reconhecimento da sociedade (as famílias Ford e Rockfeller são representantes famosas), 

outra forma de manifestação de poder simbólico. 

 No momento em que o mecenato deixa de ser uma atividade desinteressada sob o 

ponto de vista comercial (resguardadas as dimensões do poder simbólico envolvidas), assume 

um compromisso (direto ou indireto) com a estratégia empresarial, tornando-se um elemento 

da comunicação das organizações e visto como investimento e não apenas gasto. O “ato de 

generosidade pura” dá lugar ao conceito de patrocínio (embora alguns autores ainda utilizem 

o termo “mecenato moderno”25). Mesmo com todas as distinções teóricas, na prática, os 

conceitos se confundem, pois os patrocinadores apresentam motivações tanto filantrópicas 

quanto comerciais para suas ações. Como uma forma de separação destas ações, a 

International Advertising Association propõe: “O teste ácido é ver se o doador está preparado 

para apoiar (a atividade) de forma anônima”. (International Advertising Association26 apud 

Reis, 1996). 

Tabela II – Distinções entre mecenato e patrocínio T i p o d e A t i v i d a d e M e c e n a t o o u F i l a n t r o p i a P a t r o c í n i o
Motivação Social ou pessoal Comercial 

Objetivos 
Tornar pública a satisfação pessoal 
do mecenas 

Notoriedade, imagem da marca, 
endomarketing, relacionamento 
com a sociedade, etc. 

Exploração na 
comunicação 

Não Sim 

Contrapartida Social (investimento na sociedade) 
Comercial (investimento na 
marca/empresa) 

Inter-relações 
Com o programa de responsabilidade 
social da empresa 

Com as demais ferramentas e áreas 
de comunicação da empresa 

 
 

Nesta questão, optou-se pelas definições teóricas de mecenato e patrocínio, apesar de 

haver distinções no que considera o MinC – que entende os dois como sinônimos, fazendo 

diferença entre estes e o conceito de doação. Por vezes, refere-se às leis de incentivo (Lei 

                                                 
25 Piquet, Sylvère. Version antique et version moderne du mécénat. Revue Française de Gestion. Paris, França: 
Revista Francesa de Gestão, março-maio de 1991. apud Reis (1996). 
26 International Advertising Association (Global Media Commission). Sponsorship: its role and effects. Nova 
Iorque, Estados Unidos: setembro de 1988. 

Fonte: Reis, 2003: 14. 
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Rouanet, por exemplo) como leis de mecenato. Ora, uma vez que as leis de incentivo 

pressupõem, invariavelmente que há interesse comercial por parte do patrocinador e que uma 

parcela dos recursos vêm do Estado, o conceito mais adequado para o que é praticado no 

Brasil através das leis de incentivo e da política cultural reinante é o patrocínio. 

O patrocínio aplicado à cultura, entendendo-o não mais como mecenato, pode assumir 

dois formatos: o de marketing cultural e o de responsabilidade social27. No primeiro, de forma 

geral, tem-se uma visão de retorno do investimento em curto prazo, enquanto no segundo, o 

intento é construir reputação, devolvendo riqueza para a sociedade em um prazo longo, 

procurando formar um mercado identificado com a marca da empresa (que é conseqüência) 

para o futuro. 

2.2.  Responsabilidade Social 

 “Ao recebermos qualquer coisa do outro, contraímos uma dívida e uma 

culpa, das quais nos redimimos ao doar. A doação não é, de forma 

necessária, ‘bondosa’. Podemos doar por generosidade – em gratidão, 

amor ou reconhecimento ao que nos foi dado – como podemos doar por 

egoísmo – em casos de ostentação perdulária, na disputa por sucesso e 

poder sociais.” (Costa, 2000). 

Estas duas dimensões do ato de doar se combinam e podem se complementar em uma 

mesma manifestação. Mesmo assim, a discussão sobre a complementação das dimensões do 

ato de doar foi iniciada bem antes, por Mauss, aqui mencionado por Caillé: 

“[...] de fato, o ‘Ensaio sobre o dom’28 [...] permite desconstruir o mito 

de que os homens trocam para acumular bens ou capital. Segundo 

                                                 
27 Cabe aqui outra distinção: na área de comunicação empresarial (empresa – stakeholders), o patrocínio pode ser 
considerado a ação mais efetiva, se comparada à propaganda, por exemplo, pois busca – diferente desta última -  
dar credibilidade à empresa através de atividades concretas. Em propaganda, se trabalha mais com o campo do 
virtual ou idéias que venham a estimular o consumidor. Se, com o marketing cultural (patrocínio), há a 
realização de um evento, o consumidor cria uma maior empatia através de um benefício real, mais palpável. 
(Hanson, 2007). 
28 Ensaio escrito pelo antropólogo Marcel Mauss, em 1924. Nesta obra, o autor fundamentou seus conceitos em 
estudos que realizou sobre algumas sociedades tidas como primitivas, na época (indígenas da América do Norte, 
por exemplo). A chamada “economia do dom” seria uma forma de organização social na qual os membros fazem 
doações de bens e serviços que tenham valor, uns aos outros, sem haver, formal ou explicitamente, a expectativa 
de reciprocidade. Entretanto, a obrigação de reciprocidade existe, não necessariamente envolvendo as mesmas 
pessoas, mas como uma corrente contínua de atos semelhantes. Assim, baseia-se no valor de uso e não no valor 
de troca, contrapondo-se a uma economia de mercado. A doação seria, de fato, uma troca recíproca com algumas 
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Mauss, nas sociedades primeiras, a regra fundamental não repousa 

sobre contratos, mas sobre três obrigações complementares: dar, receber 

e retribuir. Trocamos por muitas outras razões que ultrapassam os 

interesses materiais, inclusive por razões simbólicas. Uma vez que você 

percebe a centralidade da questão, pode reler toda a história das ciências 

sociais como uma sucessão de tensões entre a doutrina utilitarista29 e a 

antiutilitarista. Já do ponto de vista político, o paradigma do dom tem 

muito a ver com a democracia, pois, ao invés de se conceber o 

indivíduo como alguém que busca apenas seu próprio benefício, 

almejam-se cidadãos que considerem justo e desejável aquilo que é bom 

para o maior número de pessoas. Na verdade, o mesmo espírito do dom 

fundante das sociedades arcaicas está na base das religiões e tem sua 

versão laica na democracia.” (Caillé, 2004). 

A visão da troca com fins políticos (poder) e econômicos está explícita neste trecho: 

“A troca é onipresente. Podemos trocar favores para nos darmos 

bem com os demais, e os políticos o fazem a fim de facilitar a 

cooperação entre si. A troca é também a relação fundamental sobre a 

qual são construídos os sistemas de mercado.” (Lindblom, 1979: 27). 

O dilema não contornado entre as razões altruísticas ou maquiavélicas30 para um 

indivíduo ou uma organização atuarem no sentido de “doar” algo não está no escopo deste 

trabalho. No entanto, é relevante esclarecer que é uma discussão útil para retirar a 

ingenuidade acerca das motivações para o exercício de responsabilidade social – como 

veremos a seguir. Será mesmo possível uma combinação de objetivos utilitaristas ou não-

utilitaristas? 

                                                                                                                                                         
características convencionadas (e não ditadas por regras formais): a obrigação de dar, a obrigação de receber e a 
obrigação de restituir mais do que se recebe. Fontes: Sigaud (1999) e Fournier (2003). 
29 “Utilitarismo. [De utilitário + -ismo]. Filosofia. Doutrina moral cujos principais representantes são os ingleses 
Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873), e que põe como fundamento das ações humanas a 
busca egoística do prazer individual, do que deverá resultar maior felicidade para maior número de pessoas, pois 
se admite a possibilidade dum equilíbrio racional entre os interesses individuais.” (Ferreira, 1999). 
30 “Em sendo assim, o príncipe deve fazer por onde alcançar e sustentar o seu poder: os meios serão sempre 
julgados honrosos e por todos elogiados...” ou, no modo como ficou mais conhecida a expressão: “os fins 
justificam os meios”. MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. p. 87. Porto Alegre: L&PM, 2008 [1532]. 
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2.2.1. E por que participar? 

 Há modelos teóricos que procuram explicar porque alguns (indivíduos ou 

organizações) participam ativamente da vida política e social e outros não. Aqui, três são 

citados, mas irei me deter mais no estudo do último deles: 

� Modelo da centralidade – relacionado à posição que o indivíduo ou organização detém 

na sociedade; se mais privilegiado com recursos materiais (dinheiro) e simbólicos 

(educação, prestígio, poder ou reputação), mais se sentirá capacitado a assumir papel 

ativo e de destaque, ou seja, mais perto do centro de participação e influência política 

ele estará. 

� Modelo da consciência de classe – para estimular o envolvimento na política e na 

atuação social, faz-se uso de uma educação direcionada a explicitar no entendimento 

dos indivíduos a consciência da desigualdade a que ele é submetido; assim, mesmo que 

ele não possua os recursos que o indivíduo privilegiado pela centralidade possui, 

reconhece sua situação e tende a participar. A formação de ativistas sociais em algumas 

organizações sociais pode trilhar tal caminho. 

� Modelo da escolha racional – representante do utilitarismo (tal como mencionado 

anteriormente), neste os indivíduos só participam quando calculam que terão benefícios, 

perdendo se não participarem. O dilema sobre a participação, a ação ou não, está no 

cerne de uma teoria elaborada pelo economista Mancur Olson, denominada Lógica da 

Ação Coletiva, mais explorada a seguir. 

 De acordo com a racionalidade da lógica da ação coletiva (Olson, 1999), apenas 

incentivos que sejam claramente “seletivos” podem estimular um indivíduo (ou organização) 

inserido em um grupo a agir como membro deste (com objetivos comuns partilhados), isto é, 

exclusivamente benefícios que sejam percebidos por este indivíduo como reservados somente 

aos membros do grupo tem a capacidade de motivar alguém a unir-se e contribuir com o 

grupo. Isso implica em que indivíduos agirão “coletivamente” para a produção de bens 

privados, mas não fariam o mesmo para bens públicos. De outra forma, os indivíduos não irão 

agir para que bens públicos sejam tornados disponíveis em grandes grupos porque entendem 

que seu sacrifício (custo individual) será maior que os benefícios possíveis de se auferir para o 

ganho (benefício) de todos. 

 A teoria afirma que a maior parte das organizações produz o que os economistas 

entendem por bens públicos – bens ou serviços que tornam-se disponíveis para qualquer 
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membro, não importando se este contribui ou não para sua produção. Entende-se que serviços 

e garantias que são disponibilizados publicamente, como segurança e justiça – por exemplo – 

são bens (ou serviços) que não podem ser “vendidos” individualmente e, por isso, uma 

cobrança compulsória por eles – na forma de impostos – é necessária. Mas, tanto 

organizações privadas quanto públicas (governamentais) produzem bens públicos. Os serviços 

ou vantagens que uma instituição como um sindicato ou uma entidade de classe (lobista, por 

exemplo) obtém tornam-se bens públicos – são automaticamente distribuídos a cada indivíduo 

do grupo representado por ela, quer este membro tenha contribuído ou não para os custos de 

se obter o benefício. O entendimento racional da dinâmica de funcionamento da ação coletiva 

pode ser aplicado nas mais variadas instâncias da vida prática de indivíduos, organizações ou 

qualquer tipo de instituição. Exemplos cotidianos, como um condômino inadimplente que 

usufrui dos serviços de um condomínio – já que todos os outros membros deste “grupo” 

pagam por ele – são o tipo de situação que ajuda a corroborar a teoria de Olson, de certa 

forma.  

 Prosseguindo, entende-se que já que somente o governo pode exigir o pagamento 

compulsório das contribuições (detendo a exclusividade legítima para a cobrança de impostos 

e o monopólio da violência), é mais complexo isto ocorrer em organizações privadas. Para 

isso, as grandes organizações precisam estabelecer mecanismos para obrigar seus membros a 

contribuírem com os recursos dos quais necessita; neste aspecto, exigências legais – criadas a 

partir de atuação direta dos “gestores” destas organizações junto aos poderes legislativo e 

executivo – podem ser instituídas: contribuição sindical no Brasil, por exemplo. 

 Por outro lado, a teoria da lógica da ação coletiva afirma que o funcionamento já é 

distinto quando se trata de organizações pequenas e grandes. Pequenos grupos tendem a agir 

no sentido de atingir seus objetivos comuns de modo mais fácil que grupos maiores, mas terão 

menos recursos para deixar disponíveis. Entretanto, em pequenos grupos, há uma propensão 

menor a que alguns poucos membros se aproveitem das contribuições dadas pela maioria, 

explorando-os como se estes últimos tivessem de “entrar” com uma parcela desproporcional 

(maior) dos custos para as ações coletivas. 

 Em The Rise and Decline of Nations (Olson, 1982), a lógica da ação coletiva é levada 

a uma dimensão maior: ao desenvolvimento dos países. O raciocínio segue uma linha do 

“mais específico” para o “mais geral”, ao longo do tempo. Há uma disposição natural para 

que sejam estabelecidas coalizões e grupos de organizações se associem internamente nos 
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países. Isto ocorre porque “percebem” que possuem estímulos em comum para influenciar as 

políticas governamentais (através de lobbies) a seu favor. Políticas criadas a partir deste tipo 

de ação coletiva tendem a ser protecionistas (na agricultura, por exemplo) ou anti-tecnologia 

(reserva de mercado na informática no Brasil, nos anos 1980) e acabam por prejudicar o 

crescimento econômico como um todo. Mas, como os benefícios destas políticas são 

concentrados apenas entre os membros destes grupos “selecionados”, enquanto os custos para 

“bancar” estas vantagens são distribuídos entre toda a população (de indivíduos ou 

organizações), a lógica de Olson dita que haverá pouca resistência pública a eles – são poucos 

os que percebem o que acontece e menos ainda os que agem contra isso, trazendo pequeno 

custo político àqueles dentro do poder governamental que advogam a favor destes benefícios, 

deste clientelismo concentrado. Finalmente, à medida que o tempo passa e este tipo de prática 

se fortalece, concentrando riquezas nos grupos organizados em torno de interesses 

específicos, a economia do país entraria em declínio. 

 Uma eventual associação de empresas de uma mesma indústria, ainda que 

concorrentes em seu mercado, para atingir um objetivo comum, não seria idéia absurda. E se 

o segmento de telecomunicações estivesse – como um todo – “sob a mira” da sociedade e de 

stakeholders outros com os quais se relaciona em função da percepção de que todo ele (este 

segmento) presta maus serviços ou desrespeita o consumidor; ou, ainda mais grave, de que 

haveria um cartel de preços prejudicando clientes de todas as empresas? Ora, enquanto as 

empresas competem entre si pelo share of mind31 do público-alvo dentro de seu mercado, 

procuram diferenciação umas das outras de diversas maneiras: através de propaganda e 

marketing cultural, por exemplo. Mas, e se todo o setor é alvo, indistintamente? A união de 

adversários pode ser o modo de se fortalecer frente a uma ameaça comum. Neste caso, 

associações de empresas podem ser formadas com objetivos específicos, como exemplifica 

Olson, e mesmo assim, deixarem suas outras “batalhas” de lado, sendo tratadas em outra 

instância. Em uma situação como esta, é pouco provável que empresas (se forem grupos 

relativamente reduzidos ou com a possibilidade de controle forte) se envolvam pouco, 

enquanto outras se envolvem muito (com algumas poucas usufruindo do benefício 

conquistado por muitas). Mesmo que as empresas mais fortes e influentes assumam o papel de 

liderança, estas não deverão atuar apenas em benefício próprio. Prosseguindo com esta linha, 

se os objetivos comuns fossem outros, mais positivos, como os relacionados à 

                                                 
31 Conceito utilizado na área de marketing, trata-se da participação de uma marca na mente dos consumidores. 
Em muitos dos casos, a medição do share of mind é feita através de perguntas aos consumidores relacionadas 
com um tipo de produto ou serviço: “Qual é a primeira empresa de telecomunicações que lhe vem à cabeça?” A 
marca mais citada terá o maior share of mind. 
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responsabilidade social ou inclusão digital?32 A sociedade, devidamente informada segundo 

os interesses da “coalizão” de empresas, poderia influenciar o posicionamento de legisladores 

a favor, por exemplo. 

 No entanto, cabe colocar aqui críticas absolutamente pertinentes à modelação das 

motivações para a participação política e social baseando-se somente no racional cálculo de 

custo/benefício. Segundo Avelar, “... ao participar, o indivíduo vivencia sentimentos de 

engrandecimento pessoal e social cuja importância afetiva não deve ser menosprezada” 

(Avelar: 2004, 272). Ou ainda, “reduzir a vida a uma luta racional por ganhos reduz a 

comunidade humana a uma aliança instável, arbitrária e instrumental” (Phillips apud Avelar, 

2004)33. Ademais, o comportamento sugerido por Olson, racional ao extremo, parece não se 

adequar inteiramente a tempos em que o papel de indivíduos, empresas, sociedade civil e 

governo caminham para maior interação e no sentido de lutar pelo equacionamento e 

resolução de problemas que atingem a todos com visão de longo prazo. 

 Em resumo, para explicar as motivações para um indivíduo participar, o mais indicado 

parece ser adotar-se uma espécie de mistura – variando conforme o contexto – dos modelos 

didaticamente elencados aqui, não deixando que a racionalidade e ela somente seja 

responsável por explicar tudo, caso contrário, será mais alvo de críticas do que concordâncias. 

Esta parece ser mais adequada para explicar per si fenômenos econômicos, se forem 

dissociados dos políticos e sociais (seria isso possível?). 

2.2.2. Responsabilidade social empresarial 

Algumas definições sobre o conceito de responsabilidade social (empresarial ou 

corporativa) seguem: 

“Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se 

define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos 

com os quais se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais 

que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade. Isso deve 

ser feito preservando recursos ambientais e culturais para as gerações 

                                                 
32 Há anos, as operadoras de telecomunicações vêm pressionando o Ministério das Comunicações para que os 
recursos do FUST (Fundo de Universalização das Telecomunicações) tenham sua utilização ampliada. O FUST 
consiste em uma contribuição compulsória sobre os serviços prestados pelas operadoras e que tem a finalidade 
de promover a universalização do acesso à telefonia e demais serviços de telecomunicações para a população. 
33 PHILLIPS, Anne. The politics of presence. Oxford, Grã-Bretanha: Clarendon Press, 1995. 
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futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais.”34 (Instituto Ethos) 

“É uma nova maneira de conduzir os negócios da empresa, 

tornando-a parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social, 

englobando preocupações com um público maior (acionistas, 

funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, 

comunidade, governo e meio-ambiente).”35 (Senac-Paraná). 

“[...] as empresas não têm escolha em ser ou não ser responsáveis. O que 

elas podem e devem escolher é o modo de exercer a sua necessária 

responsabilidade. E isso está longe das boas ações maquiadoras de cunho 

filantrópico. A filantropia não é responsabilidade social empresarial, é 

apenas uma boa e louvável ação, muitas vezes necessária em uma 

sociedade de emergências como a que vivemos. Responsabilidade 

empresarial é reconhecer o caráter de patrimônio insubstituível das 

empresas como base da economia de uma sociedade que busca ser 

democrática, que valoriza sua cidadania e usa de forma sustentável a 

natureza, sem comprometer gerações futuras. O saber fazer empresarial – 

organizar e fazer funcionar uma empresa supõe enorme criatividade, 

ousadia e base científica e técnica, não desperdiçando recursos humanos, 

materiais e econômicos, para não levar à destruição da própria empresa 

como organização da sociedade – é um enorme bem social. [...]” (IBASE, 

2008). 

Em diversas definições, observa-se que alguns aspectos – tais como economia, 

educação, meio-ambiente, saúde, transporte, moradia, atividades locais e governo – são mais 

valorizados que outros em função da área de atuação de determinada organização. 

No entanto, antes de se chegar a discutir estas e outras definições de responsabilidade 

social – conceito em evolução nos últimos anos – ainda tinham (e têm) espaço posições (não 

descartadas por toda e qualquer empresa) em que se afirma que a atuação de uma empresa no 

campo social, quando este não faz parte de seu negócio-fim, vai de encontro ao objetivo 

                                                 
34 Disponível em: http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx. Acesso em: 
fevereiro, 2010. 
35 Disponível em: http://www.pr.senac.br/institucional/acoes_estrategicas/pets/Conceito_RS.htm. Acesso em: 
fevereiro, 2010. 
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corporativo. Segundo o economista Milton Friedman36, o objetivo das empresas é a 

maximização do lucro e seus executivos devem atuar somente de modo a remunerar seus 

acionistas e investidores a todo tempo. Além disso, afirma que quaisquer investimentos da 

empresa na área social – independente do público-alvo, se interno (empregados) ou externo (a 

sociedade) – são formas de diminuir os ganhos dos acionistas, lesando-os e, por isso, os 

executivos que agem neste sentido deveriam, ao invés de ser elogiados, processados. 

(Guimarães, 1984). Mesmo assim, Friedman teria contemporizado e dito que, “se por meio 

dessas doações a imagem da empresa for valorizada ou se forem incentivados investimentos, 

seu uso terá sido válido.” (Feulner37 apud Reis & Santos, 1996). 

Aqui, é adotado o conceito de responsabilidade social corporativa mais amplo. Este 

implica na observação de todo o ambiente onde a corporação se insere, isto é, na cadeia de 

relações entre todos os atores envolvidos na sustentabilidade da empresa – o que é 

comumente chamado de cadeia de valor38. Deste modo, explora-se mais as relações entre 

todas as dimensões atuantes no contexto da responsabilidade social e supera-se questões que, 

embora ainda presentes no ambiente empresarial (brasileiro e internacional) – como a 

conveniência de uma empresa exercer seu papel social (como o questionado por Friedman) – 

terão sido deixadas para trás pela instituição que é objeto de estudo, o Oi Futuro. 

Surgiu, mais recentemente, o conceito de cidadania empresarial. Este e o conceito de 

responsabilidade social se confundem e não há, até o momento, uma definição que dê conta 

de todo e qualquer aspecto sob os quais os dois podem ser analisados de modo independente. 

O modelo proposto por Martinelli (1997) apresenta três estágios pelos quais uma empresa 

pode passar em sua evolução no caminho de consciência e atuação com responsabilidade e 

cidadania. Segue uma interpretação destes: 

1) A empresa com uma visão imediatista e financeira do retorno de seu capital, na linha 

do defendido por Friedman, por exemplo – sem “preocupações” sociais além de seu 

negócio-fim. 

                                                 
36 Economista americano, teórico do liberalismo econômico. Foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia 
em 1976. Nascido em 1912 e falecido em 2006. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u112437.shtml. Acesso em: fevereiro, 2010. 
37 FEULNER, Edwin J. Giving by objective. Chief Executive, no 75, p. 16-17, abril de 1992. 
38 Conceito aplicado em Marketing e Planejamento Estratégico. Este consiste em uma representação das 
atividades que devem ser executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar um produto. Esta 
cadeia varia de um segmento (indústria) para outro e baseia-se nas relações entre cada um dos elos, sempre com 
o objetivo de maximização de lucro. (Porter, 1992: 33). 
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2) A empresa já percebe que a ela cabe uma responsabilidade maior do que apenas 

maximizar o lucro de seus acionistas, assumindo uma expansão de seu papel no 

ambiente que a cerca, isto é, respondendo também pelo que afeta seus empregados, 

clientes, fornecedores e a comunidade em que está inserida. As relações de 

interdependência entre estas partes constituintes da cadeia – comumente chamadas na 

bibliografia da área de Administração de stakeholders39 – variam no nível de 

complexidade e sofisticação: a empresa pode relacionar-se com cada uma das partes de 

diversas formas. Um stakeholder pode ser entendido como uma parte interessada no que 

diz respeito a uma empresa, ou ainda, um indivíduo, entidade ou instituição que assuma 

algum tipo de risco, direto ou indireto, frente a sociedade. Entre outros, destacam-se: 

acionistas, funcionários, comunidade, clientes, fornecedores, credores, governos e 

organizações não-governamentais. Voltando aos modos com que as partes se 

relacionam, pode ser reativamente – um exemplo disso vem da própria Oi: por enfrentar 

um volume considerável de reclamações de consumidores na Justiça, foi criado (em 

conjunto com os Juizados Especiais Cíveis) o projeto Expressinho40, que consiste em 

núcleos de atendimento onde o consumidor reclamante pode entrar em acordo – com 

efeito legal e imediato – com um representante da empresa e agilizar a resolução de 

conflitos. E pode também ser proativamente, através da criação do Instituto Telemar – 

depois, Oi Futuro – e atuando nas áreas de Educação e Cultura na comunidade em que 

se insere. A mensuração do sucesso e efetividade deste tipo de relação precisa ir além do 

ortodoxo. Segundo Ribeiro (1993), os padrões convencionais de desempenho, como 

lucratividade e participação de mercado se tornam limitados, uma vez que medem 

apenas uma das dimensões da rede de relacionamentos da empresa, a que se refere ao 

retorno dos acionistas e investidores. 

3) Indo mais adiante que o pensado e executado no segundo estágio de evolução, a 

empresa concebe seu papel na sociedade de forma estratégica. Podendo ser considerada 

uma empresa-cidadã, enxerga sua responsabilidade social de transformação do 

                                                 
39 Outra definição de stakeholder segue: “Termo em inglês amplamente utilizado para designar as partes 
interessadas, ou seja, qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar o negócio, por meio de suas opiniões ou 
ações, ou ser por ele afetado: público interno, fornecedores, consumidores, comunidade, governo, acionistas, etc. 
Há uma tendência cada vez maior em se considerar stakeholder quem se julgue como tal, e em cada situação a 
empresa deve procurar fazer um mapeamento [de cada um] dos stakeholders envolvidos.” (Instituto Ethos). 
Disponível em: 
http://www.ethos.org.br/CI/apresentacoes/apresetacoes_10-06/BeatGruninger-GestaoDeDialogos.pdf. 
Acesso em: fevereiro, 2010. 
40 Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://www.tj.rj.gov.br/cgj/projetos/expressinho.html.  Acesso em: fevereiro, 2010. 
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ambiente, contribuindo proativamente para tanto. Já desenvolveu instrumentos e 

mecanismos de avaliação de seu desempenho e consecução dos objetivos a que se 

propõe que fazem clara distinção entre o econômico e o social. “Ela passaria a 

disponibilizar, com as devidas adaptações, os mesmos recursos aplicados em seu 

negócio, em prol da transformação da sociedade e do desenvolvimento do bem comum.” 

(Ashley, Coutinho e Tomei, 2000). Agrega-se uma visão de longo prazo e de maior 

abrangência tal como não havia sido feito antes. Uma estrutura de governança 

corporativa transparente – que presta contas a todos os stakeholders – e que tem poder 

de atuação permeando todos os níveis e áreas da empresa para assegurar-se de que a 

estratégia está sendo seguida é um exemplo de ação de empresa-cidadã. 

 Segundo Carroll (1998 apud Ashley, Coutinho e Tomei, 2000), que procura convergir 

os conceitos de responsabilidade social corporativa e cidadania empresarial através de quatro 

elementos – econômico, legal, ético e filantrópico – “boas empresas-cidadãs deveriam ser 

[portanto] lucrativas, obedecer as leis, ter comportamento ético e retribuir à sociedade em 

forma de filantropia.” 

 Pelo exposto, responsabilidade social, ainda que um conceito em amadurecimento em 

função dos diferentes pontos-de-vista sob os quais é estudado – variando desde as indústrias e 

segmentos em que uma empresa (ou conjunto delas) se insere, até contextos políticos, 

econômicos, culturais e sociais – já possui uma característica de ser necessário abordar de 

forma holística, multidimensional e dinâmica. As relações cada vez mais sofisticadas – diretas 

ou indiretas – e intrincadas entre os stakeholders são exemplos disto. Deste modo, a 

construção de indicadores sistematizados (objetivos, subjetivos e uma combinação adequada 

destes) associados a tudo o que varia na trama de relações entre as partes constituintes do 

ambiente deve tomar o lugar da intangibilidade presente neste conceito. 
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Um modo de simplificar os conceitos abordados segue: 

 

Tabela III – Cidadania e responsabilidade social 

 R e l a ç õ e s C i d a d a n i a E m p r e s a r i a l R e s p o n s a b i l i d a d e S o c i a lE m p r e s a r i a l
Empresa – clientes 

Presente (atender com 
qualidade) 

presente (atender com 
qualidade) 

Empresa – 
empregados 

presente (recursos humanos) presente (recursos humanos) 

Empresa – acionistas “segundo plano” 
presente (governança 
corporativa transparente) 

Empresa – sociedade 
agente social ativa (filantropia, 
patrocínios, doações) 

agente social ativa (filantropia, 
patrocínios, doações) 

 

 Resumindo o quadro, a empresa-cidadã vai além da que exerce a responsabilidade 

social na medida em que entende seu papel como parte de uma cadeia de valor que excede seu 

negócio-fim (que seria remunerar seus acionistas) e faz parte da engrenagem da máquina 

social (sem nenhuma espécie de demérito para a primeira) em um sentido mais amplo, como 

uma engrenagem. 

 
 “Um ponto especial na prática da responsabilidade empresarial, 

na sua publicização [...] por assim dizer, é a questão da informação. O 

negócio intramuros precisa não temer em se abrir para a sociedade, para 

a cidadania. Ou, melhor dito, é um dever das empresas prestar contas de 

seus negócios. Ser transparentes.” (IBASE, 2008). 

 
 Ainda que, no começo do século XX – conforme citado na seção acerca de mecenato e 

patrocínio, neste trabalho – já tenha começado a ser semeada a idéia de responsabilidade 

social por parte de empresários, foi somente na década de 1960 que a sociedade começou a 

cobrar desses atuação mais efetiva e concreta. Inicialmente nos Estados Unidos e, depois, na 

Europa, já nos anos setenta, algumas empresas começaram a publicar relatórios dando conta 

de suas ações no campo social, mesmo fora de seu negócio-fim. A empresa alemã Singer é 

tida como a primeira a publicar seu balanço social, em 1972. No Brasil, as discussões em 

torno do papel das empresas em ações sociais e em como tornar público o que seria feito 

começaram ainda na década de 1960, mas o primeiro balanço social – ao menos, divulgado 

como tal – foi divulgado em 1984, pela Nitrofértil, empresa estatal da Bahia. Em 1997, o 
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Ibase – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas41 – lançou um modelo de 

balanço social que é, atualmente, norte para a maior parte das empresas brasileiras que se 

utilizam deste recurso para reportar ao público sua atuação na área social, interna e 

externamente. A CVM – Comissão de Valores Mobiliários42 – em uma instrução normativa 

pouco após o lançamento do modelo, passou a recomendar que as empresas de capital aberto43 

publicassem seus balanços sociais. Mais recentemente, em 2005, a Bovespa - Bolsa de 

Valores de São Paulo – criou o ISE – índice de sustentabilidade empresarial44. Trata-se de um 

indicador composto por outros indicadores que mensuram a atuação das empresas nas áreas 

ambiental, social e econômico-financeira.  Entre as 150 empresas com emissão de ações mais 

líquidas na Bovespa, 30 delas são escolhidas para compôr uma carteira das organizações com 

uma espécie de “selo de qualidade” ou de “sustentabilidade”. Desta forma, passam a ser vistas 

no mercado acionário como empresas que exercem concretamente atividades com vistas ao 

longo prazo, em seu relacionamento com todos os stakeholders envolvidos no seu negócio. 

Transparência na comunicação acerca de suas atividades (os balanços sociais são exemplos), 

adequação a rígidos processos contábeis e financeiros internacionalmente aceitos (gestão de 

riscos financeiros), implementação de um código de ética entre seus empregados e 

fornecedores (amplamente divulgado), respeito ao meio-ambiente em todas as atividades e 

processos executados (economia de energia) e envolvimento em atividades sociais, culturais e 

educacionais (para empregados e para as comunidades afetadas ou que têm relação com a 

empresa, no sentido o mais amplo possível) estão entre as responsabilidades assumidas, que 

têm de ser medidas e apresentadas para que uma empresa permaneça na lista do ISE. 

 A Oi está, há dois anos, na lista das 30 empresas do ISE. Com vistas a ser percebida 

no mercado como empresa com planos de longo prazo, portanto com uma administração 

focada na sustentabilidade e com compromissos com a sociedade (leia-se todos os 

                                                 
41 Instituição sem fins lucrativos, fundada em 1981. Dentre seus fundadores, está o sociólogo Herbert de Souza, 
o Betinho, nascido em 1935 e falecido em 1997. 
Disponível em: http://www.ibase.org.br/modules.php?name=Conteudo&pid=31. Acesso em: fevereiro, 2010. 
42 Órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que tem por atribuição fiscalizar as negociações nas bolsas de 
valores, a fim de evitar prejuízos e fraudes no sistema financeiro nacional e assegurar o funcionamento regular 
deste. Fonte: CVM. Disponível em: http://www.cvm.gov.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
43 Uma empresa de capital aberto (ou sociedade anônima) tem seu capital convertido em partes, chamadas ações, 
que são negociadas na bolsa de valores. Empresas geralmente “abrem” seu capital com a intenção de se 
capitalizar para poder investir em crescimento e em seu desenvolvimento a longo prazo. Normalmente, um, dois 
ou três acionistas (ou grupo de acionistas) acabam detendo a maioria das ações que dão direito a voto no 
conselho de administração de uma companhia, exercendo – na prática - seu poder de decisão quase como se a 
empresa fosse de capital fechado. Para que não haja risco (ou para que este seja minimizado) de que os 
acionistas controladores e/ou os diretores executivos ajam de acordo com seus interesses e de encontro aos 
interesses dos demais, existem leis e regras que determinam a transparência das informações a que todos têm 
direito. 
44 Conjuntamente com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: 
http://www.ces.fgvsp.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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stakeholders), desenvolve ações internas (através de áreas de gestão de riscos, governança 

corporativa) e externas de responsabilidade social. O Oi Futuro é parte desta estratégia. 

 Em 2008, na publicação Panorama de Sustentabilidade Telecom 200845, abarcando 

pesquisas e artigos especificamente sobre a atuação de empresas brasileiras do segmento de 

telecomunicações em responsabilidade social, alguns números demonstram as tendências no 

setor: 

 

Tabela IV – Existência de braço social nas empresas 

 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7R e s p o s t a s p o s i t i v a s
67% 83% 83% 72% 76%  

 

 

 A mesma entidade publicou, de 2003 a 2007, o Balanço Social das Telecomunicações, 

com pesquisas nas empresas do setor associadas e que objetivavam divulgar as práticas de 

responsabilidade social na área. Estas podem ser internas (em todos os aspectos que envolvem 

a relação das organizações com seus empregados e as condições de trabalho destes, como 

planos de saúde, auxílio-alimentação, vale-transporte, participação nos resultados, segurança 

no trabalho, a participação de mulheres, negros e portadores de necessidades especiais no 

corpo de funcionários, a relação entre a menor e a maior remuneração na empresa, entre 

outras informações) ou externas (com projetos sociais, culturais e ambientais desenvolvidos 

ou apoiados pelas empresas e programas de voluntariado). Além disso, as empresas 

patrocinadoras ou apoiadoras da publicação tinham ali um espaço para divulgar artigos de 

seus gestores das áreas vinculadas à responsabilidade social e também seus principais projetos 

(mantidos por elas) nas áreas de saúde, esporte, educação, comunitários, meio-ambiente, 

cinema, teatro, dança e diversos outros. Dentre as empresas participantes (nem todas estão 

presentes ou respondem às pesquisas todos os anos), estão: Telemar, Oi, Embratel, Claro, 

TIM, Telefônica, Brasil Telecom, Sercomtel, Vivo e outras. Em maior ou menor escala, 

observa-se o posicionamento de cada empresa baseando-se nos projetos que divulga e no 

discurso de seus gestores, mas os indicadores não são publicados “abertos”, apenas 

consolidados para todo o universo de respondentes. 

 

  

                                                 
45 Sua sexta edição, que é anual. 

Fonte: Consulta às empresas. Panorama de sustentabilidade Telecom 2008. 
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3. A importância da Cultura 

Nos últimos anos, diversos aspectos e transformações da conjuntura sócio-econômica 

mundial, tais como crescimento da população, aumento da força de trabalho, crises 

financeiras, globalização, acirramento da competição e mercados saturados têm apresentado 

desafios aos gestores e pesquisadores que são levados a repensar a indústria relacionada à 

Cultura. O atual cenário que afeta a maior parte dos países – altamente dinâmico e 

competitivo, em grande parte pela tendência crescente da universalização das tecnologias de 

informação e ampliação das vias comunicacionais – tem sido responsável pela aceleração das 

transformações ocorridas nas organizações que atuam neste segmento. Em função deste 

movimento, verifica-se a necessidade de que as organizações se reposicionem continuamente 

para lidar com obstáculos e oportunidades de maneira adequada. 

O setor cultural vem sofrendo muitas mudanças e sendo apontado como uma das 

grandes áreas para crescimento da economia e desenvolvimento social. Nos países mais ricos 

– desenvolvidos econômica e socialmente – esta indústria já parte, de certa forma, com 

vantagem em relação ao que precisa e vem sendo realizado nos países pobres. Necessidades 

básicas – moradia, alimentação, vestuário, educação fundamental e saúde – geralmente são o 

foco a ser satisfeito nestes últimos. Com isto, não se quer dizer que o tema Cultura seja 

necessariamente deixado de lado por aqueles a quem compete definir e direcionar as 

prioridades de atenção e investimento para o desenvolvimento de um país. Ocorre que, pelo 

menos no caso do Brasil, os setores que mobilizam as atenções dos governantes e daqueles 

com pretensões eleitorais ou “eleitoreiras”46 são os que, não apenas podem garantir mais 

votos nas eleições seguintes, mas também os que têm a possibilidade de apresentação de 

resultados concretos de modo mais tangível para a sociedade, a saber: educação (aqui, 

desvinculada de cultura), saúde e segurança. Em um levantamento das despesas dos estados e 

União de 2002 a 2008 (Ministério da Fazenda, 2009), pode-se acompanhar o montante 

investido (não usarei o termo “despesas” ou “gastos”) historicamente nesses três setores mais 

representativos e em cultura. 

 

                                                 
46 “Eleitoreiro. [De eleitor + -eiro]. Adjetivo. Brasileirismo. Depreciativo. Diz-se dos atos e proposições 
emanados dos membros dos poderes públicos com vista à captação de votos em eleição próxima e não ao real 
interesse da comunidade; eleiçoeiro.” (Ferreira, 1999). 
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Gráfico I – Execução orçamentária dos estados 
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Observa-se que os segmentos de educação, saúde e segurança estão entre os mais 

representativos, prosseguindo com percentuais de distribuição entre si relativamente 

constantes.  

Tabela V – Percentual dos investimentos totais (União e estados) por segmento 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8C U L T U R A
0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%E D U C A Ç Ã O

18,2% 18,4% 16,2% 15,7% 15,9% 16,2% 16,5%S A Ú D E
8,9% 9,4% 10,9% 10,9% 11,2% 11,3% 11,0%S E G U R A N Ç A
9,8% 9,2% 8,3% 8,3% 8,9% 9,0% 8,2%O U T R O S

62,7% 62,6% 64,2% 64,6% 63,5% 63,1% 63,8%  

 

Os dados aqui apresentados são exemplos da atuação do Estado através de ações 

isoladas ou parte de políticas públicas devidamente estruturadas. Estas permeiam as três 

esferas de governo – federal, estadual e municipal – e demonstram que as maiores prioridades 

vêm mantendo regularidade nas agendas do poder público, a despeito de diferenças 

partidárias, eleição após eleição. A pasta de cultura vem mantendo sua participação em torno 

de 0,4% dos orçamentos da União e dos estados – seu crescimento em termos absolutos 

Fonte: Ministério da Fazenda. Tesouro Nacional. Estados e Municípios. Execução Orçamentária dos Estados (1995-2008). 

Fonte: Ministério da Fazenda. Tesouro Nacional. Estados e Municípios. Execução Orçamentária dos Estados (1995-2008). 
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apenas acompanha a elevação dos investimentos públicos. No entanto, a obrigatoriedade 

constitucional de que os estados utilizem, pelo menos, 20% de seus orçamentos em educação 

e 12% em saúde (se não cumpridas, ao menos são, aparentemente, perseguidas), o movimento 

(que envolve diversos Ministérios, como o da Educação e o das Comunicações) no sentido de 

promover a inclusão digital47 no país, o InfoSUS48 e o Pronasci49 são exemplos de grandes 

programas inseridos nos planos governamentais para educação, saúde e segurança. 

 Nos dados referentes a 2008, os segmentos que compõem a rubrica “Outros” 

(totalizando 63,8%) no gráfico e na tabela acima apresentados são, em sua maior parte, 

relacionadas a pagamentos de dívida (24,9%), gastos administrativos com legislativo e 

judiciário e folha de pagamento da máquina burocática dos governos (15,4%) e previdência 

social (11,1%). 

Por outro lado, os investimentos e gastos dos estados e da União vêm crescendo ao 

longo dos últimos anos, com uma média de 13,2% de crescimento em relação ao ano anterior 

(nos últimos 6 anos). Somente entre 2002 e 2008, a elevação destes chegou a 209,7%.50 

                                                 
47 Inclusão digital contempla o uso livre da tecnologia da informação, com a ampliação da cidadania, o combate 
à pobreza, a garantia da privacidade e da segurança digital do cidadão, a inserção na sociedade da informação e o 
fortalecimento do desenvolvimento local. Trata, portanto, da democratização do acesso à sociedade da 
informação para todos os cidadãos, principalmente os de grupos sociais menos privilegiados. “O mesmo se 
passou na alfabetização da população, ela não seria massiva se não fosse pela transformação da educação em 
política pública. Por conseguinte, é condição essencial a participação do Estado neste processo. Por fim, temos 
de constatar que o direito de se comunicar só é garantido plenamente para quem tem acesso à comunicação em 
rede.” (Martini, 2005). 
48 Infovia Integrada de Informações da Saúde, promovida pelo Ministério da Saúde e articulada com as 
Secretarias de Saúde dos estados. Trata-se da implantação de um sistema com abrangência nacional para uma 
gestão de qualidade da saúde pública, baseando-se em uma rede de comunicação de dados e informações 
centralizadas que contribuirão para o estabelecimento de programas com informações sobre a administração de 
unidades de saúde, cadastro para redes de doação de órgãos e transplantes, atendimento ambulatorial, entre 
outras. Ministério da Saúde. Sobre o SUS. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm. 
Acesso em: fevereiro, 2010. 
49 Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, promovido pelo Ministério da Justiça (MJ). 
Combina políticas de segurança com ações sociais, priorizando a prevenção e buscando atingir as causas que 
levam à violência, permanecendo com as estratégias de ordenamento social e segurança pública “tradicionais”. 
Segundo o MJ, projetos que contemplem formação de policiais, melhores condições de habitação para estes, 
melhoria das prisões e ações que contribuam para evitar o envolvimento de jovens em situação de risco 
(moradores de comunidades de baixa renda, por exemplo) com o a criminalidade terão investimentos da ordem 
de R$6,7 bilhões do governo federal até 2012. Fonte: Ministério da Justiça. Pronasci. O que é o Pronasci. 
Disponível em: 
http://www.mj.gov.br/pronasci/data/Pages/MJE24D0EE7ITEMIDAF1131EAD238415B96108A0B8A0E7398P
TBRIE.htm. Acesso em: fevereiro, 2010. 
50 Não está no escopo deste trabalho o levantamento e discussão das causas da elevação dos investimentos ou 
gastos do governo. O desenvolvimento econômico mundial e do Brasil em particular, as crises financeiro-
econômicas de 2007 e 2008 e o movimento – em escala ainda complexa para uma análise – do governo brasileiro 
no sentido de uma maior participação e interferência na economia (que poderiam, de certo modo, ser vistos em 
algum grau como um contraponto ao neo-liberalismo da segunda metade da década de 1980 e da década de 
1990) são alguns dos diversos fatores que concorrem para que estes investimentos tenham crescido, em termos 
absolutos. 
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Gráfico II – Despesas anuais dos estados com cultura 
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Já na pasta da cultura, o crescimento entre 2002 e 2008 teve uma média de 16,29%, em 

relação ao ano anterior. No período 2002-2008, este foi de 239,39%, portanto maior que a 

média de crescimento geral nos investimentos públicos. 

Para que o cenário encontrado seja este, os poderes Executivo e Legislativo procedem  

em função da demanda da sociedade – com maior ou menor grau de influência de cada 

segmento e seus representantes.  

Cabe ressaltar que, mesmo entre países ricos, existem diferenças: ora com maior 

envolvimento direto estatal no estímulo a atividades culturais – como é o caso da França – ora 

com bem pouco – como é o caso dos Estados Unidos. Por outro lado, existem países que se 

caracterizam pela busca, já há algum tempo, da integração mais efetiva da atuação do Estado 

e da iniciativa privada, como é o caso da Inglaterra. Assim, um país rico não necessariamente 

confere o mesmo nível de importância ao setor cultural como à educação, ao turismo e à 

indústria que outros. Todavia, países pobres – que atravessaram períodos de guerra, completa 

reestruturação social (com a queda do comunismo, por exemplo) e crises econômicas – em 

sua maioria privilegiam a recuperação econômica mais direta em detrimento da questão 

cultural (Reis, 2003: 217-221). 

Fonte: Ministério da Fazenda. Tesouro Nacional. Estados e Municípios. Execução Orçamentária dos Estados (1995-2008). 
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Especificamente no Brasil, parece haver uma grande oportunidade de crescimento nos 

próximos anos. À medida em que as condições no que tange às necessidades citadas acima 

vêm sendo adequadamente endereçadas e gradualmente satisfeitas, Cultura como produto 

perene ou como um projeto adquire um potencial cada vez mais significativo para 

investimentos que se pretendem auto-sustentáveis e revela-se de modo mais consistente como 

recurso para a melhoria sociopolítica e econômica (Yúdice, 2004). No entanto, apesar desse 

cenário tão promissor, a realidade mostra que muitos empreendimentos culturais não 

conseguem se mostrar viáveis. 

As questões sobre Cultura envolvem aspectos diversos, como o processo criativo em si 

e a contribuição social desta, além de variáveis que não podem ser controladas por alguns dos 

atores da cadeia da chamada indústria cultural: as políticas governamentais, apenas para citar 

um exemplo. 

3.1.   Indústria Cultural 

Segundo Zuin (2001), a profundidade do conceito de indústria cultural “pode ser 

identificada justamente naquilo que possui de mais ambíguo, pois se ambos os termos – 

indústria e cultura – são interdependentes, contudo não se realizam completamente. De acordo 

com Adorno (1986), a indústria cultural se assemelha a uma indústria quando destaca a 

estandardização de determinado objeto e quando diz respeito à racionalização das técnicas de 

distribuição. Entretanto, ela não se reduz ao termo indústria, pois não se refere apenas ao 

processo de produção. Se é possível observar um nítido processo de divisão de trabalho, de 

introdução de máquinas e de separação dos trabalhadores em relação aos meios de produção 

quando se investiga uma obra, por outro lado, cada objeto carrega em si a marca de sua 

individualidade.” Segundo Saravia (2007), Adorno e Horkheimer (1947) afirmavam também 

que  “[...] as conseqüências dessa cultura transformada em produto seriam o rebaixamento do 

nível da criação humana e a transformação das manifestações mais nobres do espírito em 

banalidades comercializáveis.” Por outro lado, outros pensadores argumentam que há também 

aspectos positivos na cultura “industrializada”, na medida em que a escala e o alcance 

permitidos por este modo de produção capitalista podem propiciar uma democratização do 

acesso a ela51.  

                                                 
51 Edgard Morin apud Saravia, 2007. 
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Ao invés de lutar para elaborar um conceito absoluto de indústria cultural, Saravia 

sugere o conhecimento de três elementos – integrados de forma dinâmica – essenciais para 

sua existência: o ato de criação, a tecnologia para sua difusão e sua chegada ao mercado, de 

fato. Cita um exemplo simples: um poeta escreve seu poema (ato de criação), a materialização 

deste em um livro (fabricado) e, em se tratando de um sistema capitalista (com o lucro como 

motor), o lançamento deste livro de poemas no mercado. 

3.2. Planejamento para a cultura 

Dentro de um país, existem diferentes níveis de planejamento para que a Cultura chegue 

à sociedade, desde a esfera pública – na forma do Estado atuante – à esfera privada. No nível 

mais estratégico, cria-se um plano. Em um segundo nível – tático – programas são 

estabelecidos e, já no nível de execução, o estabelecido e direcionado pelos níveis acima é 

operacionalizado, através de projetos.  

As discussões, hoje em voga, sobre o planejamento – e operacionalização – de políticas 

públicas de cultura no Brasil e sobre os caminhos entre a maior ou menor participação do 

Estado e da iniciativa privada na definição dos rumos dos investimentos e institucionalização 

do setor nem sempre foram claras, assim como nem sempre ambos procuraram “marcar 

território” neste campo. O papel estruturado da iniciativa privada no segmento adquiriu vulto, 

de fato, a partir das leis de incentivo fiscal – assunto deste estudo, mais adiante – já nas duas 

últimas décadas do século XX, ao menos no Brasil. 

3.3. Estado na cultura do Brasil: histórico 

Com interferência do Estado, a vida cultural no Brasil, na realidade, começou a se 

manifestar ainda no século XIX, com a vinda da Corte Real Portuguesa. No entanto, ao longo 

de todo o século, o que se via era a valorização da cultura européia, mais notadamente a 

francesa, em claro detrimento de uma cultura brasileira genuína que já começava a dar sinais 

de sedimentação – mas que não era a das elites. “... Em 1845, a coroa passou a custear o 

Prêmio Viagem, escolhendo anualmente um estudante para mantê-lo no exterior por três 

anos.” (Camargos, 2001: 160). 

Mas, a atuação significativa estatal começou a partir da década de 1930, com a 

Revolução e a chegada de Getúlio Vargas ao poder.  
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Durante sua gestão, de 1930 a 1945, uma série de medidas foi implementada pelo 

governo federal na área de cultura, visando claramente uma maior institucionalização no 

setor. Este posicionamento vinha a atender, de forma estratégica, às necessidades de  

fortalecimento do Estado em consolidação e à centralização do poder nas mãos de Vargas. 

Houve a valorização de uma cultura nacionalista – bastante de acordo com a conjuntura 

política – em que se buscava a construção de uma identidade brasileira, sem aparentes 

conflitos de classes ou raças (com o engrandecimento de uma cultura “mestiça”) e não 

necessariamente sob influência direta européia. Foi na área de patrimônio cultural, com a 

criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) que isso ficou mais 

patente. Além dele, foram criados o Instituto Nacional do Livro (INL), o Serviço de 

Radiodifusão Educativa (SRE), o Serviço Nacional de Teatro (SNT), o Instituto Nacional de 

Cinema Educativo (INCE), legislações para a área52 e o primeiro Conselho Nacional de 

Cultura (em 1938). Quando da publicação do relatório do Recenseamento Geral do Brasil, em 

1940, há registro de que o governo tinha interesse na criação de uma instituição que viesse a 

ser responsável por estudos estatísticos, especificamente para as áreas da educação e da 

cultura. No entanto, o projeto não chegou a “sair do papel”53. 

A despeito do autoritarismo de sua gestão (com a criação do Departamento de Imprensa 

e Propaganda54, como exemplo), passos consistentes para a sedimentação de políticas 

culturais no Brasil haviam sido dados. 

Relevante é mencionar também a passagem de Mário de Andrade pelo Departamento de 

Cultura da cidade de São Paulo, entre 1935 e 1938. Embora sem influência direta em nível 

nacional, sua contribuições foram inovadoras no sentido de não pensar a cultura quase que 

somente como uma ferramenta a serviço do fortalecimento de uma ideologia política, mas 

como “vital” e ampla, englobando manifestações outras que não apenas as chamadas belas 

artes e as feitas para as elites. Deu enfoque a cultura produzida pela “não-elite” e também a 

                                                 
52 Como o decreto-lei no 21.111, de 1932, regulamentando o segmento de radiodifusão. 
53 Ainda assim, havia dados sobre hábitos e consumo culturais – especificamente para setores de crescimento 
significativo na época, como rádio e cinema – nos relatórios dos anuários estatísticos nos anos 1940 e 1950. 
(Calabre, 2005b). 
54 Órgão, criado por decreto presidencial, em dezembro de 1939 – sucedendo ao Departamento Oficial de 
Publicidade (1931), ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (1934) e ao Departamento Nacional de 
Propaganda (1938). Tinha a finalidade de fazer a propaganda, dentro e fora do Brasil, do regime, exercendo a 
censura. Coordenava a as áreas de radiodifusão, teatro, cinema, turismo e imprensa e tinha representações nos 
estados, fazendo com que a centralização de seu controle fosse possível. Fonte: CPDOC. Dossiês. A Era Vargas. 
Anos 37-45. Educação, Cultura e Propaganda. DIP. 
Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda/DIP. 
Acesso em: fevereiro, 2010. 
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classificada como imaterial (em contraponto ao foco do SPHAN, que com uma opção pelas 

belas artes clássicas, permaneceu fortalecido). 

No período seguinte, entre 1945 e 1964, passando por dez presidentes da República55, 

houve grande desenvolvimento cultural56, mas pouco se devendo à atuação consistente do 

Estado e sim por investimentos isolados a partir da iniciativa privada. Em 1953, foi criado o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC)57, mas o papel do governo limitou-se a pouco, como 

financiar algumas instituições privadas no setor cultural, como o Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro (MAM), o Museu de Arte de São Paulo, a Fundação Bienal e o Teatro 

Brasileiro de Comédia, além das intervenções pautadas na mesma direção tradicional do 

SPHAN (como no período anterior, de Vargas). 

Em 1961/1962, o Conselho Nacional de Cultura – que havia sido desativado – foi 

recriado e passou a fazer parte do MEC. 

Já depois de 1964, sob o regime militar58, o governo retomou rumos semelhantes aos 

que Vargas havia ditado: fortalecimento da institucionalização da área de cultura e artes, 

utilizando-a como fator de integração nacional. O reconhecimento da diversidade cultural 

regional, com sua valorização reforçada como elemento formador da identidade brasileira, 

frente a ameaças externas (tal como eram percebidas pelo governo) pôde ser identificado em 

diversas ações durante o período: o nacionalismo estava “em alta”. 

“O nacional reforça a identidade diante do que vem do exterior, enquanto o popular atua 

no reforço do interior do país. A junção das duas instâncias ocorre através do Estado.” (Chauí, 

1986). 

Em virtude disto, foi criado – em 1966 – dentro da estrutura do MEC, o Conselho 

Federal de Cultura, com o intento de que realizasse estudos para a elaboração de um 

planejamento adequado para que o setor se desenvolvesse. Na prática, acabava funcionando 

                                                 
55 José Linhares (1945-1946), Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), Getúlio Vargas (1951-1954), Café Filho (1954-
1955), Carlos Luz (1955), Nereu Ramos (1955-1956), Juscelino Kubitschek (1956-1961), Jânio Quadros (1961), 
Paschoal Ranieri Mazzilli (1961) e João Goulart (1961-1964), até o início do regime militar. 
56 O Cinema Novo e a Bossa Nova, movimentos que exercem sua influência até hoje, datam da década de 1950. 
57 Tendo sido desmembrado a partir do anterior Ministério da Educação e Saúde. 
58 Com os seguintes presidentes da República: Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), Arthur Costa 
e Silva (1967-1969), Junta militar formada por Aurélio de Lira Tavares, Márcio de Sousa e Melo e Augusto 
Rademaker (1969), Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) e João Figueiredo 
(1979-1985). 
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como avaliador das solicitações de recursos ao Ministério, contribuindo para ações regulares 

no apoio a iniciativas na área.  

Apesar do sofrimento com a censura, com a criação de órgãos de incentivo à produção 

cultural brasileira, como a Embrafilme59 – em 1969 – e das secretarias estaduais de cultura, 

em 1970, o campo da produção artística cultural se dinamizou. 

Em 1973, foi elaborado e lançado o Plano de Ação Cultural (conhecido como PAC), 

que – abarcando os setores de patrimônio, música, teatro, circo, folclore e cinema, além da 

capacitação de pessoal nos quadros do governo – objetivava e, de fato, atuou na promoção de 

manifestações em várias regiões do Brasil, privilegiando a circulação das artes. Houve um 

intenso intercâmbio de artistas de regiões distintas dentro do país. Outros exemplos do 

ambiente de estruturação institucional se seguiram, com a criação da Funarte (Fundação 

Nacional de Arte) e do CNRC (Centro Nacional de Referência Cultural)60, em 1975, do 

Conselho Nacional de Cinema (Concine)61, em 1976 (Reis, 2003: 163) e da revitalização do 

Serviço Nacional de Teatro62. 

A Política Nacional de Cultura, de 1975, foi o primeiro plano de ação governamental 

claramente com a finalidade de fundamentar os princípios que deveriam ser seguidos na 

formulação de uma política cultural, no período do regime militar. Em sua apresentação, 

estava clara a meta de valorizar a diversidade regional do país – com suas peculiaridades – 

                                                 
59 A Embrafilme foi uma empresa estatal brasileira produtora e distribuidora de filmes cinematográficos, tendo 
sido criada através do Decreto-Lei 862, de 12 de setembro de 1969. Enquanto existiu, sua função foi fomentar a 
produção e distribuição de filmes brasileiros. Alguns fatores apontados para seu declínio são a redução da 
capacidade de investimento do Estado diante da crise do petróleo, o progresso técnico do cinema norte-
americano e sua maior agressividade na conquista de mercados na América Latina e a queda brusca de público 
com a difusão de alternativas de entretenimento substitutivas, como os aparelhos de vídeo-cassete. Foi extinta 
em 1990, pelo Programa Nacional de Desestatização (PND) do governo de Fernando Collor de Mello. 
Atualmente, suas funções são exercidas pela Ancine – Agência Nacional de Cinema. Centro Técnico 
Audiovisual/Secretaria do Audiovisual/MinC. Disponível em: http://www.ctav.gov.br/2008/10/10/a-
embrafilme/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
60 Independente do MEC. 
61 O Concine foi um órgão gestor e legislador do cinema brasileiro, tendo sido criado pelo Decreto Federal 
77.299, de 16 de março de 1976 e extinto em 1990. Tinha como objetivo assessorar o Ministério da Educação e 
Cultura na formulação de políticas para o cinema brasileiro, bem como normatizar e fiscalizar as atividades 
cinematográficas no país, mais tarde discriminadas como produção, reprodução, comercialização, venda, 
locação, permuta, exibição, importação e exportação de obras cinematográficas. Algumas de suas funções, como 
a fiscalização e mesmo a coleta de dados sobre o mercado, passaram mais de uma década sem um órgão 
responsável, até a criação da Ancine em 2001. (Simis, 2008). 
62 Que havia sido criado pelo Decreto-Lei 92, de 21 de dezembro de 1937. Entre seus principais objetivos, 
destacavam-se a promoção da construção de teatros e o estímulo a produção de obras. 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Disponível em: 
http://www.tuneldotempo.inep.gov.br/1930/tx_1937.htm. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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“...especialmente aquelas que são resultado do sincretismo entre nossas principais bases 

civilizacionais (indígena, negra e européia)”. (Barbalho, 2007: 44). 

Entre 1975 e 1976, o CNRC realizou um mapeamento da atividade artesanal, 

levantamentos sócio-culturais, documentação, além da história da ciência e tecnologia no 

Brasil. Interessante aqui é observar que as principais metas do Centro eram a promoção do 

desenvolvimento econômico, a criação de uma identidade para os produtos brasileiros e a 

preservação cultural que fosse necessária para que os dois primeiros fossem viabilizados. 

Através de convênios com diversos órgãos públicos, e sob a égide do governo federal, foi 

possível a realização deste trabalho – note-se que havia um claro interesse econômico, uma 

vez que entre os órgãos envolvidos estavam o Ministério da Indústria e do Comércio, a 

Secretaria do Planejamento e o Ministério das Relações Exteriores63. 

A discussão em torno da dimensão da cultura estava cada vez mais presente e relevante 

no governo. Ainda em 1976, foi lançado o Plano Nacional de Cultura (PNC), que tinha como 

meta organizar um sistema que viabilizasse a coordenação das ações dos diversos órgãos já 

criados dentro do campo cultural (estatal) – papéis e responsabilidades cruzados ou nem 

sempre bem definidos davam margem a disputas políticas que se revelavam obstáculos para a 

execução dos objetivos do Estado. No Encontro Nacional de Cultura, naquele ano, estes 

órgãos (Funarte, Arquivo Nacional, TV Educativa, entre outros), diversas secretarias 

estaduais de cultura e Unesco64 – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura – se reuniram a fim de fundamentar e articular o que deveria se tornar uma política 

integrada de cultura entre os diversos níveis de governo com real possibilidade de 

implantação. Entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980, o número de 

secretarias de cultura nos estados e municípios cresceu. 

Após o período militar, já no regime democrático65, em 1985, foi criado o Ministério da 

Cultura. Vários autores (Calabre, 2005a: 15) apontam que este acontecimento foi 

emblemático, sob diversos aspectos: quando a pasta da Cultura estava inserida no MEC, como 

uma secretaria, parecia haver maior facilidade para a obtenção de recursos e verbas – 

englobados na rubrica Educação – mas, com o status de ministério, surgia a necessidade de 

                                                 
63 Em conjunto com a Universidade de Brasília e a Fundação Cultural do Distrito Federal. 
64 Em inglês, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Entidade vinculada à ONU – 
Organização das Nações Unidas – foi fundada em 1945 e abriu sua representação no Brasil em 1972, em 
Brasília. 
65 Com os seguintes presidentes da República: José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Melo (1990-1992), 
Itamar Franco (1992-1995), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010). 
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uma movimentação e articulação política maior com vistas a fortalecer sua importância. Ao 

contrário do Ministério da Educação, o novo Ministério da Cultura recebia aportes financeiros 

do governo menores do que na época em que era uma secretaria e não foi possível criar um 

fundo que não fosse sujeito a cortes orçamentários. Assim, tanto sua estrutura administrativa, 

como os programas e ações sob sua responsabilidade sofreram pesados reveses. 

Em 1986, foi promulgada a Lei 7.505, que ficou conhecida como “Lei Sarney”. Tinha o 

objetivo de criar novas fontes de recursos para o fortalecimento do campo de produção 

artística e cultural, tendo sido a primeira lei de incentivos fiscais para o setor. 

Em 1990, tanto o Ministério da Cultura como diversos órgãos vinculados a ele – na 

esfera federal – foram extintos ou mudaram de nome (e funções). O papel do ministério 

passou a ser exercido por uma secretaria de Cultura. O investimento em cultura a partir do 

governo federal foi praticamente nulo no período entre 1990 e 1991, com até mesmo a 

interrupção de programas em andamento há anos. A Lei Sarney, que vinha sendo alvo de 

questionamentos acerca de abusos em sua aplicação, foi revogada. Neste momento, os 

governos locais (estaduais e municipais, tendo uma autonomia legal assegurada – na verdade, 

como responsabilidade – pela Constituição de 1988 para tanto), que já haviam iniciado 

atuação direta na cultura por volta da década de 1960, passaram a ter seu papel mais 

importante na manutenção das atividades culturais no país. 

Em 1991, foi promulgada a Lei 8.313, que ficou conhecida como “Lei Rouanet”66 –

instituindo o Programa Nacional de Apoio a Cultura (Pronac). Tratava-se de uma espécie de 

aprimoramento da Lei Sarney, com vistas a estimular o investimento no campo cultural, mas 

procurando sanar incorreções da lei anterior e que traziam riscos para o cumprimento de seus 

objetivos. Ela utilizou um mecanismo de aprovação e de incentivo à cultura, dentro de moldes 

internacionais, através do qual as empresas passaram a utilizar parte do imposto de renda 

devido no apoio a projetos culturais, de modo geral. 

 Em 1992, o Ministério da Cultura foi recriado. Em 1994, a Fundação Casa de Rui 

Barbosa, a Biblioteca Nacional, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) e a Funarte foram algumas das entidades vinculadas ao Ministério na nova 

organização. No ano seguinte, foi editada a Lei 8.685, a chamada “Lei do Audiovisual”, com 

a finalidade de fomentar a indústria do cinema e do audiovisual e passou a dividir o espaço – 

na captação de recursos para a produção – com a Lei Rouanet. 

                                                 
66 O então secretário de Cultura era Sergio Paulo Rouanet. 



 59

No período de 1995 a 2002, a política do governo foi a de seguir uma lógica de acordo 

com o mercado – em todos os setores – globalizado. Diversas regulamentações legais foram 

estabelecidas a fim de aprimorar o mecanismo de funcionamento da Lei Rouanet, concedendo 

mais agilidade na concessão e captação de recursos para projetos culturais. O Estado, 

principalmente no nível federal, reduziu os investimentos públicos diretos na área de cultura, 

repassando, em grande escala, a responsabilidade de decidir onde os recursos seriam 

aplicados para a iniciativa privada. Em função da ampliação dos limites de renúncia fiscal 

permitidos – na esfera federal, relacionados às Leis Rouanet e do Audiovisual, por exemplo – 

com o abatimento de até 100% dos orçamentos dos projetos pelas empresas patrocinadoras, a 

década de 1990 teve no âmago de sua política cultural a utilização das leis como instrumentos 

de marketing cultural. 

De certa forma, a aplicação de recursos públicos – na forma de impostos que deixariam 

de ser recolhidos e geridos pelo Estado – passou a seguir uma lógica de investimentos 

privados, com todas as distorções que isso poderia acarretar: como o reforço na desigualdade 

de distribuição de dinheiro para projetos entre as regiões ou entre áreas artísticas, uma vez que 

manifesta-se uma preferência por projetos de grande visibilidade e sucesso de público, em 

detrimento de outros. A área passou a ser encarada de modo muito mais claro como negócio, 

na medida em que – neste período – o governo federal não elaborou propostas ou planos de 

gestão pública para a cultura. Exemplo disso, recorrentemente citado, foi a publicação – pelo 

MinC – de “Cultura é um bom negócio”, em 1995, uma espécie de cartilha divulgada com 

orientações acerca do uso da Lei Rouanet, para estimular empresários a investir no setor. 

Finalmente, ainda referente ao período de 1990 a 2002, é fundamental ressaltar que foi 

durante estes anos em que ocorreu a maioria das privatizações de empresas estatais (como 

política de governo), seguindo um modelo (globalizado) de movimentação em direção a um 

chamado “Estado mínimo”. Foi um processo conturbado e algumas das empresas vendidas 

para investidores privados – ou que passaram a ter o controle acionário destes – representaram 

marcos em um novo ambiente político, econômico e social. O Estado “saía” de setores ditos 

não-essenciais para o cumprimento de suas responsabilidades, deixando que o mercado 

assumisse. Entre as grandes empresas privatizadas na época, estavam a Usiminas (em 1991)67, 

a Companhia Siderúrgica Nacional (em 1993), a Embraer (em 1994), a Companhia Vale do 

Rio Doce (em 1997) e o Sistema Telebrás, em 1998.  

                                                 
67 Movimento que não aconteceu sem protestos por parte da sociedade, com manifestações, “quebra-quebras” e 
até mesmo agressões físicas no dia do fechamento do negócio, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, em 
24/10/1991. Fonte: O Globo. Especial 40 anos. Privatizações se aceleraram nos anos 90. 19/08/2009. 
Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/mat/2009/08/18/privatizacoes-se-aceleraram-nos-anos-90-
757468842.asp. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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A partir de 2003, o MinC voltou a ser fortalecido. As leis de incentivo continuam 

existindo. Entretanto, nos últimos anos, vêm sendo alvo de discussões e críticas, não apenas 

na sociedade – principalmente dentro do campo cultural – mas também dentro do próprio 

governo. Por outro lado, os discursos mudam em relação ao praticado no período entre 1995 e 

2002. Valores e conceitos tais como diversidade cultural, transversalidade, capacitação, 

indicadores, acessibilidade, participação e diálogo com a sociedade têm aberto espaço na 

agenda dos direta ou indiretamente envolvidos na formulação de leis, estratégias e no “fazer” 

da cultura, tanto no setor público, como no privado. 

Com a criação da Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural (SID/MinC)68, busca-

se espaço para que as políticas propostas pelo MinC tenham condições de chegar a 

manifestações e setores que, historicamente, são pouco contemplados: esses são alvos de 

debates internacionais (promovidos pela Unesco, entre outras instituições) e diretamente 

ligados à acessibilidade de fato à cultura. Além desta, outras foram criadas, com vistas a 

racionalização do trabalho e a uma articulação do MinC mais organizada junto a outros 

ministérios. É neste ponto que se fala de transversalidade: a atuação, por meio de programas e 

políticas culturais, tem sido vista como menos eficaz se tratadas de maneira estanque do 

planejado e realizado por outras áreas responsáveis por políticas públicas, como 

comunicações, educação, saúde e segurança, entre outras. Explica-se: o cidadão (que precisa 

ter alcançado este status), precisa ter acesso a saúde e educação de qualidade para poder ser 

capaz de usufruir e produzir cultura. Em função disto, programas de outras áreas também 

podem ganhar mais efetividade se trabalhados em conjunto com iniciativas na área cultural. 

Participação e diálogo com a sociedade têm sido a tônica dos discursos recentes do 

MinC, materializados na realização de fóruns e discussões com a sociedade civil, regional e 

nacionalmente. Algumas das iniciativas que foram colocadas em prática demonstram o 

esforço no sentido de uma visão mais pluralista na atuação do governo e na apresentação de 

uma política que não seja somente calcada nas leis de incentivo: os Pontos de Cultura69, 

Programa Monumenta70, o Sistema Brasileiro de Museus71, a Política Nacional de Patrimônio 

                                                 
68 Dentro do MinC. 
69 Ação do MinC iniciada em 2004, hoje parte do programa Mais Cultura, que financia – através de convênio 
formalizado por meio de editais públicos – parcerias entre entidades das sociedade civil e o governo com infra-
estrutura (equipamentos de informática e audiovisual, variando em função da especificidade de cada projeto) 
para dar continuidade a ações locais na área de cultura com gestão compartilhada entre poder público, entidade e 
comunidade. Fontes: CENPEC. Cultura. O que são Pontos de Cultura. 2007. Disponível em: 
http://www.cenpec.org.br/modules/news/article.php?storyid=169 e MinC. Programa Mais Cultura. 2009. 
Disponível em:  http://mais.cultura.gov.br/files/2009/09/folder-mais-cultura_atualizado_junho2009.pdf. Acesso 
em: fevereiro, 2010. 
70 Monumenta é um programa de recuperação do patrimônio cultural urbano brasileiro, executado pelo MinC,  
financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e apoiado pela Unesco. Estudos para sua 
implementação foram iniciados ainda em 1995, mas este iniciou sua execução em 2000. “Atualmente, 26 cidades 
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Imaterial72 e o Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares73 são 

amostras. 

  

                                                                                                                                                         
participam do Programa Monumenta. Todas elas foram escolhidas de acordo com a representatividade histórica e 
artística, levando em consideração a urgência das obras de recuperação. São elas: Alcântara (MA), Belém (PA), 
Cachoeira (BA), Congonhas (MG), Corumbá (MS), Diamantina (MG), Goiás (GO), Icó (CE), Laranjeiras (SE), 
Lençóis (BA), Manaus (AM), Mariana (MG), Natividade (TO), Oeiras (PI), Olinda (PE), Ouro Preto (MG), 
Pelotas (RS), Penedo (AL), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Cristóvão 
(SE), São Francisco do Sul (SC), São Paulo (SP) e Serro (MG). Entre o acervo selecionado estão centenas de 
monumentos como museus, igrejas, fortificações, casas de câmara e cadeia, palacetes, conjuntos escultóricos, 
conventos, fortes, ruas, logradouros, espaços públicos e edificações privadas em todas as áreas tombadas pela 
União.” Fonte: MinC. Monumenta. Disponível em: http://www.monumenta.gov.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
71 Criado a partir do Decreto-lei 5.264, em 2004. Tem a finalidade de fundamentar as ações necessárias para a 
articulação entre o setor museológico brasileiro e todos os envolvidos neste campo, no sentido de estimular a 
capacitação de recursos humanos, modernização de infra-estrutura, informatização da gestão dos acervos e a 
democratização no acesso a estes. Fonte: MinC. Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Disponível em: 
http://museus.ibram.gov.br/sbm/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
72 Sob a responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Tem a finalidade 
de mapear, identificar e documentar para que seja possível garantir as condições necessárias à produção, 
reprodução e transmissão de bens culturais de natureza imaterial. Além disso, objetiva institucionalizar e 
estabelecer bases conceituais e técnicas do reconhecimento e valorização da dimensão imaterial do patrimônio 
cultural, promovendo a defesa de direitos associados a estes bens. Fonte: MinC. Patrimônio Imaterial. 2007. 
Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/categoria/politicas/patrimonio-e-monumenta/patrimonio-
imaterial/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
73 Ocorrido em 2005, em Brasília, e promovido pela SID/MinC, em conjunto com a Fundação Cultural Palmares, 
o Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento (Ibrad) e o IPHAN. O debate teve por finalidade 
contribuir com a formulação de políticas públicas, estimulando a discussão nacional acerca do fomento às 
atividades que englobem as culturas populares, fortalecendo a pluralidade no país – visão sempre presente no 
atual discurso do MinC. 
Fonte: MinC. Cultura Popular. 2006. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/2006/06/20/culturas-
populares/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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Tabela VI – Cronologia da cultura no Brasil 

1937
Criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), do Instituto Nacional do Livro (INL), do Serviço 

Nacional de Teatro (SNT) e do Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE).

1938 Criação do Conselho Nacional de Cultura e do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP).

1953 Criação do Ministério da Educação e da Cultura (MEC).

1966
O Conselho Nacional de Cultura se transforma em Conselho Federal de Cultura.

Criação do Instituto Nacional de Cinema (INC).

1969 Criação da Empresa Brasileira de Filmes (EMBRAFILME).

1970 Transformação do SPHAN em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

1973
Lançamento do programa de Cidades Históricas (PCH) e do Plano de Ação Cultural (PAC).

Criação do Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA).

1975

Lançamento da Política Nacional de Cultura.

Lançamento da Campanha Nacional do Folclore.

Criação do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) e da Fundação Nacional de Arte (FUNARTE).

1976 Lançamento do Plano Nacional da Cultura (PNC).

1978 Criação da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e da Fundação Nacional Pró-Memória.

1985 Criação do Ministério da Cultura (MinC).

1986 Promulgação da Lei 7.505 ("Lei Sarney").

1987 Criação da Fundação Nacional Pró-Leitura (Pró-Leitura) e da Fundação Nacional de Artes Cênicas (FUNDACEN).

1990
Extinção da FUNARTE, do Pró-Memória, da FUNDACEN, do Pró-Leitura e da EMBRAFILME.

Reformulação do SPHAN.

1991 Promulgação da Lei 8.313 ("Lei Rouanet").

1993 Promulgação da Lei 8.685 ("Lei do Audiovisual").

1995 Publicação da cartilha "Cultura é um bom negócio", pelo MinC.

2004 Lançamento do programa "Pontos de Cultura", pelo MinC.  

 

A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 215, afirma o seguinte: “o Estado 

garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Por 

meio de uma emenda a este artigo, em 2005, foi prevista a criação do Plano Nacional de 

Cultura (PNC)74. Segundo o MinC (Ministério da Cultura), este tem por finalidade a proteção 

e promoção da diversidade cultural brasileira e seria posto em prática através de ações que 

viabilizassem o desenvolvimento sustentável (econômico) de projetos culturais, da ampliação 

do acesso à cultura e de uma gestão democrática e participativa das políticas culturais. Apesar 

de previsto na própria Constituição, o plano tem seu projeto de lei tramitando na Câmara dos 

Deputados somente a partir de março de 200675. Assim, sua materialização – na esfera tática – 

viria através de regulamentações e diretrizes posteriormente discutidas com a sociedade. Estas 

                                                 
74
 Constituição da República Federativa do Brasil (1988) - Título VIII “Da Ordem Social”- Capítulo III “Da 

Educação” - da Cultura e do Desporto” - Seção II “Da Cultura” – Emenda no. 48, de 10/08/2005. Texto integral 
da Emenda no Anexo. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm. Acesso em: fevereiro, 2010. 
75 Ministério da Cultura. Plano Nacional de Cultura. Processo de Elaboração. Histórico. Disponível em: 
http://www.cultura.gov.br/site/pnc/construcao-do-pnc/etapas/. Acesso em: fevereiro, 2010. 

Fontes: Calabre, 2005a e o próprio autor. 
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discussões vêm ocorrendo por meio de fóruns, seminários76, conferências e discussões na 

internet. A 1a Conferência Nacional de Cultura77 (CNC) foi realizada entre setembro e 

dezembro de 2005. Neste período, ocorreram mais de 400 encontros municipais, estaduais e 

setoriais, além de uma plenária nacional. Representantes de 1158 municípios, de 19 estados e 

do Distrito Federal estavam nos debates. As resoluções desta CNC vieram a compôr o projeto 

de lei do PNC, tornando-se o fundamento de suas diretrizes gerais. A 2a Conferência Nacional 

de Cultura está prevista para ser realizada em março de 201078. 

3.4.   A importância de indicadores 

“A estatística é uma ciência que demonstra que se o meu vizinho tem 

dois carros e eu não tenho nenhum, nós dois temos um.”79 

 A despeito da bem humorada e ácida frase de Bernard Shaw, estatística e indicadores 

podem ser utilizados também de maneira positiva. No início de 2006, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada80 (IPEA) e o MinC publicaram estudos sobre economia da cultura e 

políticas culturais81. No final deste ano,  o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e o MinC publicaram o primeiro levantamento estatístico de um Sistema de 

Informações e Indicadores Culturais. Este trabalho apresenta uma série de informações 

relacionadas às condições da cultura no Brasil, baseadas em números referentes à produção de 

bens e serviços, gastos públicos, consumo familiar e postos de trabalho no setor. Já em 2007, 

o IBGE publicou o Suplemento Cultura da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2007). A publicação serviu como subsídio para 

a elaboração da proposta de diretrizes do PNC com dados tais como a estrutura institucional 

oficial de gestão das políticas de cultura, as atividades culturais existentes e a infra-estrutura 

de equipamentos e meios de comunicação disponíveis nos municípios. 

                                                 
76 O Fórum Nacional de TVs Públicas e o Seminário Internacional de Diversidade Cultural, ambos realizados em 
2007, são exemplos. 
77 Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/2005/08/12/1%C2%AA-conferencia-nacional-de-cultura-
estado-e-sociedade-construindo-politicas-publicas-de-cultura/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
78 Disponível em: http://blogs.cultura.gov.br/cnc/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
79 George Bernard Shaw, dramaturgo e escritor irlandês. Nascido em 1856 e falecido em 1950. Agraciado com o 
prêmio Nobel de Literatura em 1925. 
80 Órgão vinculado a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 
81 Um destes estudos, parte do Boletim de Políticas Sociais do IPEA, seção Cultura, foi publicado em fevereiro, 
2006. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/bpsociais/bps_12/bps%2012_completo.pdf. Acesso em: 
fevereiro, 2010. 
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 Em setembro de 2009, o MinC lançou a publicação Cultura em Números – Anuário de 

Estatísticas Culturais 2009, uma extensa compilação de dados oriundos de entidades públicas 

(IBGE, IPEA e órgãos ligados ao próprio MinC) e uma privada (o IBOPE82), esta última mais 

focada em dados acerca do consumo cultural. Os dados coletados referem-se aos anos de 2005 

e 2006. No prefácio do trabalho, o atual Ministro da Cultura, Juca Ferreira, tece algumas 

considerações sobre a importância do estímulo a geração de indicadores consistentes que 

tratem os números da Cultura no Brasil: 

 

“... A maior contribuição do Cultura em Números – Anuário de Estatísticas 

Culturais 2009 é justamente trazer à tona certos diagnósticos, certos 

números sobre a realidade cultural no Brasil, números que antes se 

encontravam na penumbra. O panorama das estatísticas, dos indicadores, 

dos gráficos e demais números aqui presentes torna evidentes tanto a força 

cultural do nosso país, quanto seu descompasso com certas estruturas de 

gestão e, ainda, as dificuldades de acesso da nossa população a 

equipamentos e outros aparatos diretamente relacionados à fruição 

cultural. 

O manejo consciente deste Cultura em Números nos possibilita traçar 

caminhos, buscar instrumentos e consolidar políticas públicas de cultura 

que possam sanar tais deficiências. Trata-se de um precioso instrumento 

para injetar maior objetividade e racionalidade na gestão cultural, já que, 

sem indicadores, faltam-nos parâmetros para criar, acompanhar e avaliar o 

impacto dos nossos programas e das nossas políticas. 

Obviamente, há ainda inúmeras lacunas. Faltam indicadores 

setoriais e macroestruturais. Também já percebemos a necessidade de 

incrementar nossas informações com ferramentas geográficas e 

zoneamentos da nossa diversidade cultural e de buscar uma revelação 

direta da cultura no território brasileiro.”  (Ministério da Cultura, 2009: 25-

26). 

 

A publicação reúne informações quantitativas sobre as diversas manifestações 

culturais – teatro, bibliotecas públicas, museus, artes plásticas, cinema, entre outras – 

divididas em áreas que abordam o tema por consumo (oferta e demanda de cultura), 
                                                 
82 Empresa privada brasileira especializada na área de pesquisa de mercado. Fornece informações sobre mídia, 
opinião pública, intenção de voto, consumo, marca, comportamento e mercado consumidor. 
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indicadores, financiamento e gestão pública. Além das diversas estatísticas não apenas sobre o 

consumo de cultura e a disponibilidade de equipamentos culturais por região, estado ou 

municípios, informações sobre a institucionalização da gestão cultural pública, onde está mais 

ou menos presente e avançada e com maior ou menor participação da sociedade civil também 

constam do trabalho. A seguir, são apresentados alguns exemplos da espécie de dados, 

informações e indicadores que vem sendo possível levantar a partir do esforço conjunto de 

diversas áreas do poder público. 

 

Tabela VII – Municípios e leis de incentivo 

CENTRO-OESTE 466 32 6,9%

NORDESTE 1793 64 3,6%

NORTE 449 17 3,8%

SUDESTE 1668 133 8,0%

SUL 1188 64 5,4%T O T A L 5 5 6 4 3 1 0 5 , 6 %
%

TOTAL DE 

MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS

COM LEI DE 

INCENTIVO

 

 

 

Na tabela anterior e no gráfico seguinte, observa-se que o número de municípios que 

possuem uma política cultural estabelecida e materializada na existência de uma lei de 

incentivo – apenas para citar um exemplo – é muito reduzido: 5,6% dos 5.564 municípios 

brasileiros. Mesmo no Sudeste, mais desenvolvido economicamente, menos de 10% dos 

municípios possuem uma lei de incentivo. 

  

Fonte: Ministério da Cultura. Cultura em números: anuário de estatísticas culturais 2009. Brasília: MinC, 2009. 
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Gráfico III – Quantidade de municípios com leis de incentivo à cultura 
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Uma vez que – embora haja competências legais comuns a União, aos estados e aos 

municípios no que concerne a preservação e a promoção da cultura, sob diversas formas – há 

autonomia entre os distintos níveis de governo, bastante diversas são as formas de se lidar 

com as prioridades, finalidades e metas de cada gestor público. Entretanto, os números 

levantados pelo IBGE, tratados e elaborados pelo MinC revelam que tornar a cultura um dos 

componentes básicos para a qualidade de vida da população é um dos objetivos principais 

presentes na formulação de suas políticas municipais de cultura. Neste aspecto, o 

entendimento que se tem é de que a cultura, acessível e democratizada, pode contribuir para a 

melhoria de vida da população, assim como sua percepção acerca desta melhoria. 

 

  

Fonte: Ministério da Cultura. Cultura em números: anuário de estatísticas culturais 2009. Brasília: MinC, 2009. 
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Tabela VIII – Objetivos da Política Municipal de Cultura 

 C e n t r oO e s t e N o r d e s t e N o r t e S u d e s t e S u l T o t a l %
Tornar a cultura um dos componentes básicos para a 

qualidade de vida da população
128 572 154 713 490 2057 63,8%

Ampliar o grau de participação social nos projetos 55 183 36 198 133 605 18,8%

Dinamizar as atividades culturais no município 20 134 30 151 100 435 13,5%

Integrar a cultura ao desenvolvimento local 3 19 4 23 15 64 2,0%

Preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural 0 12 2 28 6 48 1,5%

Garantir a sobrevivência das tradições culturais 1 1 5 3 3 13 0,4%

Outros 0 0 0 2 0 2 0,1%
 

 

 

 

Apesar disso, enquanto um sistema de informações culturais que dê conta, no nível mais 

minucioso e detalhado possível, da multiplicidade de abordagens que a cultura precisa ter para 

que se entenda sua importância na sociedade (econômica83 também, sem dúvida) – sistema 

esse que, no limite, deveria contemplar não apenas investimentos e ações públicas, mas 

também a partir da iniciativa privada – não é criado na prática, há que se gerir com base no 

que se tem. Ainda não existem índices relativos a cultura que sejam internacionalmente 

adotados como padrão, mas cada país lida com a questão a seu modo. 

 Apenas a título ilustrativo acerca de índices utilizados e aceitos no mundo, o IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano)84 é um dos que vêm sendo calculados e apresentados 

como métrica para se avaliar a qualidade de vida da população em cidades, estados e países. 

Baseia-se em combinações de indicadores diversos relacionados a educação, esperança de 

vida (ou longevidade) e renda da população – que são, por sua vez, fundamentados em dados 

relativos a alfabetização, escolaridade, taxas de natalidade e mortalidade, riqueza gerada no 

local e sua distribuição. Este figura, entre tantos outros índices criados, como uma tentativa – 

bem sucedida, sob alguns aspectos – no sentido de se desvincular a avaliação do 

desenvolvimento apenas através do eixo econômico, como é feito através do PIB (Produto 

                                                 
83 Consumo de bens culturais, acessibilidade a estes bens, perfis e predisposição para consumo, entre outras 
características de um “mercado”. 

84 O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas indiano Amartya Sen (prêmio Nobel de economia de 
1998) e paquistanês Mahbub ul Haq e vem sendo usado desde 1993 pelo PNUD (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento) no seu relatório anual de desenvolvimento humano (RDH). Disponível em: 
http://www.pnud.org.br/idh/. Acesso em: fevereiro, 2010. 

N o t a
: 

O percentual é dado pelo número de municípios que apresentam a característica em relação a todos os que possuem Política Municipal 
de Cultura, totalizando 3224. 

 
Fonte: Ministério da Cultura. Cultura em números: anuário de estatísticas culturais 2009. Brasília: MinC, 2009. 



 68

Interno Bruto)85 per capita (que esconde disparidades óbvias como distribuições de renda 

desiguais, conhecidas em países como o Brasil). 

O IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, uma adaptação do IDH aos 

padrões regionais brasileiros) já foi utilizado pelo próprio MinC em alguns de seus 

programas, como o Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural86 e os Pontos de Cultura87. O 

primeiro destina-se a financiar viagens e estadias de artistas e técnicos do setor cultural 

quando da realização de seus trabalhos fora de suas cidades e/ou regiões de origem. Dentre 

outros critérios, tais como relevância do trabalho, caráter inovador e contribuição para a 

divulgação da cultura brasileira, figura também o IDH-M da região de origem do candidato ao 

programa. No segundo programa, centros para estimular a produção cultural em áreas pobres 

são criados através de convênios entre o poder público e grupos culturais (associações de 

moradores, escolas de samba, grupos de teatro, entre outros), que administram o projeto com 

recursos repassados pelo MinC ou governos municipais e estaduais. As localidades com 

menor IDH-M têm uma pontuação maior para fins de avaliação e escolha dos agraciados que 

aquelas que possuem índice mais elevado. Desta forma, procura-se distribuir os recursos de 

modo a reduzir diferenças regionais, pois parte-se do princípio que, em regiões mais 

desenvolvidas, haverá maior facilidade para se obter recursos. 

O trabalho em busca de melhores medidores ou indicadores que dêem conta do 

desenvolvimento cultural no Brasil tem evoluído. O IPEA lançou as bases, em 2008, para um 

indicador semelhante ao IDH, batizado provisioriamente de IDCULT – Indicador de 

Desenvolvimento Cultural (Silva, 2009). Trata-se de um indicador composto por dois índices 

de consumo cultural (percentual de famílias que consomem cultura e dispêndio cultural por 

família nos municípios) e três de oferta cultural (porcentagens de empregos culturais, 

profissões ligadas à cultura e média de equipamentos culturais nos municípios) que, após 

normalizados, entram no cálculo do IDCULT. Como os dados que o compõem hoje são 

levantados pelo IBGE (Censo, pesquisas de consumo e municipal de cultura), a atualidade e a 

                                                 
85 O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 
produzidos numa determinada região (quer seja, países, estados ou cidades), durante um período determinado. 
Este índice leva em consideração, no seu cálculo, os montantes de consumo privado, investimentos realizados 
(públicos e privados), gastos públicos (governamentais), exportações e importações. Produto Interno Bruto 
(PIB). Veja.com. Perguntas e respostas. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/pib/produto-interno-bruto-pib.shtml. Acesso em: 
fevereiro, 2010. 
86 Brasil usa IDH para distribuir verba cultural. 22/07/2008. PNUD. Disponível em: 
http://www.pnud.org.br/educacao/reportagens/index.php?id01=2997&lay=ecu#. Acesso em: fevereiro, 2010. 
87 Metade do Brasil deve ter Pontos de Cultura. 05/07/2007. PNUD. Disponível em: 
http://www.pnud.org.br/educacao/reportagens/index.php?id01=2716&lay=ecu. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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consistência das informações são dependentes deste (além da periodicidade com que é 

levantado), mas precisam de um envolvimento multidisciplinar para ser colocado em prática. 

Sociólogos, antropólogos, economistas, estatísticos e geógrafos estão envolvidos. O IDCULT 

de municípios, estados ou agrupamentos de regiões, conforme a conveniência e a 

aplicabilidade, pode ser medido – com uma classificação (no formato de “ranking”, comum 

neste tipo de indicadores agregados) entre as regiões avaliadas. Segundo seus 

desenvolvedores, entre os usos possíveis do indicador, estão a definição de alocação de 

recursos, a análise do amadurecimento das políticas culturais para determinada região e, 

ainda, delimitar formas de atuação mais focadas a partir do Estado. Além disso, há um 

reconhecimento de que o uso deste indicador (e de outros semelhantes), necessariamente, 

precisa ser combinado com outros sociais e econômicos. Entende-se que, a partir de estudos 

nesta linha, será possível identificar de modo mais claro a integração políticas sociais e 

culturais (por exemplo) para o desenvolvimento econômico.  Por conseqüência, a iniciativa 

privada poderia também fazer uso dele (se hoje busca os locais onde pode atuar também 

através do IDH). 

Em linha semelhante de trabalho à do IPEA, outros pesquisadores têm opiniões acerca 

do tema que demonstram a preocupação com que a possibilidade de se chegar a um ou mais 

indicadores para a área cultural não se esgote em objetivar a discussão. Jannuzzi (2009) 

entende que o público de políticas culturais, ao contrário daquele que é alvo de ações de 

políticas de saúde ou educação, por exemplo, é mais difícil de ser individualizado. Uma ação 

na área cultural tem maior complexidade para aferição de sua efetividade e resultados que em 

outras88. Por outro lado, prossegue afirmando que, por ser um direito fundamental, a cultura 

(como segmento) não deveria precisar se justificar através de pesquisas que comprovassem 

que os gastos em suas iniciativas são bem usados e efetivos para resolver problemas sociais 

em outras esferas (diminuição da violência, por exemplo) – ainda que todas guardem relações 

entre si. 

Estes são indicativos do entendimento claro que o Estado tem de seu papel: 

“Ao Estado brasileiro – instância que formula, implementa, avalia 

e monitora as políticas públicas de cultura – está posto o desafio de 

construir um projeto pactuado com os diferentes atores e instituições da 

sociedade. Por isso, para otimizar os investimentos públicos na área da 
                                                 
88 O autor cita como exemplos a medição de número de leitos em hospitais ou anos de ensino por aluno como 
variáveis mais simples de se levantar que o número de livros lidos por ano por um cidadão. 
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cultura são necessários canais que viabilizem o diálogo duradouro entre 

indivíduos e coletividades criadoras, organizações, movimentos sociais 

e grupos culturais, empresas e empreendedores que atuam na área 

cultural, usuários e consumidores e os cidadãos em geral.”89 

Assim, ainda que oficialmente o Estado busque a participação da sociedade na 

implementação dos objetivos citados, pelo fato de os planos públicos apresentarem uma visão 

de longo prazo90, a iniciativa privada (como parte desta sociedade) acaba por limitar sua 

contribuição, em boa parte, em função de trabalhar com planejamentos de menor termo e com 

exigências de contrapartidas de ganhos claros – tangíveis ou nem tanto. 

Numa conjuntura que não é exclusiva do Brasil, onde o Estado tem adotado, em maior 

ou menor escala, uma postura de transferir a gestão dos recursos que seriam direcionados a 

políticas culturais da administração pública para a iniciativa privada, há diversos expedientes 

para colocar-se em prática esta estratégia. Um deles – as leis de incentivo (federais, estaduais 

e municipais) – pode terminar por funcionar apenas como uma espécie de chancela, selo de 

qualidade (aliás, discutível) ou certificado para que um projeto chegue às mãos de uma 

entidade privada em condições de atrair sua atenção, caso não haja o controle atento do órgão 

público envolvido nas etapas do “antes, durante e depois” da vida de cada projeto. Outra 

etapa, ainda mais penosa, inicia-se aí. Recursos finitos são disputados e, simplesmente, a 

qualidade cultural e/ou artística de um projeto não é suficiente para assegurar que este poderá 

chegar ao público final. Há que se aliar esta qualidade – bastante subjetiva – a um interesse 

pragmático, menos subjetivo, de quem irá ser o patrocinador (e não o mecenas) da iniciativa. 

Entender – a partir do ponto de vista do patrocinador – quais os motivos para exercer 

sua responsabilidade social com uma obra e não com outra, qual o público que pretende 

atingir e como coloca em prática tais iniciativas é meu interesse ao propôr este trabalho. 

Evitando partir de hipóteses que induzam a conclusões de que a iniciativa privada atua de 

modo absolutamente independente ou, ao contrário, alinhado com o ponto de vista e objetivos 
                                                 
89 Gestão Pública. Ministério da Cultura. 14 de maio de 2008. Disponível em: 
http://www.cultura.gov.br/site/pnc/introducao/cultura-e-politicas-publicas/. Acesso em: fevereiro, 2010. 

90 Neste aspecto, o entendimento é de que, embora muitas políticas públicas no Brasil não consigam ser 
planejadas, implementadas e acompanhadas no longo prazo, em função de mudanças partidárias e ideológicas 
nos governos eleitos (isto é, quando a oposição derrota a situação em uma eleição, por vezes “desmonta” ou 
não dá continuidade ao que vinha sendo feito, sob pena de ser avaliada como “continuísta” ou incoerente com 
suas críticas passadas), as obrigações constitucionais ou legais de promover, ampliar e assegurar os direitos 
dos cidadãos não são alteradas intempestivamente. Deste modo, as responsabilidades quanto a garantia de 
acesso a educação, a vida, a saúde, o trabalho, a moradia, ao lazer, a segurança, a cultura, entre outras, são 
absolutamente de longo prazo em um estado de direito e constitucional (alguns dos direitos aqui citados nem 
sempre fizeram parte da Constituição Brasileira, mas foram conquistados e figuram na de 1988). 
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do Estado, uma investigação tão objetiva quanto possível pode ser realizada se houver a opção 

por um recorte: uma empresa privada reconhecidamente atuante no campo cultural brasileiro. 

A Oi – operadora de telecomunicações que atua também em rádio, televisão e internet – 

é uma das maiores patrocinadoras privadas de cultura no país (as estatais têm por hábito 

investir ainda mais que o setor privado, fazendo uso das mesmas leis de incentivo). A maior 

parte de seu investimento incentivado é realizada a partir de leis estaduais91. No entanto, não 

foi possível conseguir junto às secretarias estaduais os montantes e ranking de patrocinadores 

para ilustrar. No entanto, mesmo a partir de leis federais, a Oi figura entre os principais 

investidores nos últimos anos. 

Tabela IX – Maiores patrocinadores – Lei Rouanet – 2003 a 2008 R A N K I N G E M P R E S A A C U M U L A D O( m i l h a r e s )
1 PETROBRÁS 942.979R$         

2 BANCO DO BRASIL 117.548R$         

3 VALE 108.202R$         

4 ELETROBRÁS 101.382R$         

5 BNDES 64.936R$           

6 TELEFÔNICA SP 53.041R$           

7 BR DISTRIBUIDORA 51.692R$           

8 CSN 51.035R$           

9 GERDAU 50.484R$           

10 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 48.830R$           

11 USIMINAS 39.505R$           1 2 O I 3 8 . 3 6 0R $
13 COSIPA 33.226R$           

14 SOUZA CRUZ 32.290R$           

15 ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA 28.550R$            

 

Em virtude de trabalhar na Oi e contar com o apoio de profissionais do Oi Futuro, 

instituto de responsabilidade social criado por ela, realizei um estudo de caso com a finalidade 

de sugerir uma reflexão sobre a atuação da iniciativa privada. A partir deste, poderá ser feita 

uma avaliação se seu programa de patrocínios culturais atingiu e atinge ou não o que se 

propôs a fazer – distinguindo-o do desconhecimento que se tem sobre outros programas de 

responsabilidade social corporativa. 

                                                 
91 Cerca de 90%, segundo profissionais do Oi Futuro entrevistados. 

Fonte: MinC. SalicNet. Consulta realizada em fevereiro, 2010. 
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4. As Leis de Incentivo 

 O poder público, em função das características de sua política para a cultura, pode 

fazer uso de vários meios para cumprir sua obrigação de viabilizar a universalização do 

acesso ao campo cultural e de dar sustentabilidade às manifestações de diversidade e à 

indústria cultural (em uma cadeia produtiva que pode acarretar múltiplos desdobramentos 

sociais e econômicos, por exemplo). A definição de prioridades, o entendimento de quem 

precisa de interferência (e auxílio) do Estado para fazer valer seu direito à cultura e a própria 

compreensão de qual “cultura” deve ser estimulada estão entre as atribuições e preocupações 

que devem ocupar as mentes responsáveis pelas políticas públicas no setor. Além destas, outra 

questão absolutamente essencial é o modo mais prático de vermos sua materialização: como 

sustentar – sob o ponto de vista financeiro – a cultura? Existem diversas formas, tanto 

partindo do Estado, como do setor privado. O governo pode sustentar diretamente instituições 

e projetos culturais, através de fundos de cultura, criar políticas de privilégios para aqueles 

que têm menos acesso (a meia-entrada para estudantes e maiores de 65 anos é um exemplo), 

promover premiações e concursos para artistas e estudiosos do setor e pode também transferir 

parte da responsabilidade pela gestão de quem, quando e como receberá recursos para a 

iniciativa privada – financiando indiretamente as ações. As leis de incentivo figuram como as 

mais explícitas representantes desta última estratégia. 

 As leis de incentivo à cultura consistem em o governo renunciar à parte de suas 

receitas de impostos em benefício da realização de projetos culturais. E por que existem leis 

de incentivo, isto é, por que o Estado transferiria uma responsabilidade que é sua para outros? 

Se os recursos vindos dos impostos vêm para o governo, por que ele mesmo não os utiliza 

para colocar em execução sua política cultural?  Existem muitas respostas para estas questões. 

Uma vez que as leis de incentivo, no Brasil, são fenômeno relativamente recente, com pouco 

mais de vinte anos, enquadram-se sem problemas em um contexto das décadas de 1980 e 

1990, em que houve um movimento neo-liberal na política econômica: a cultura acabou sendo 

apenas mais um dos setores em que o poder público abriu mão de algumas de suas 

prerrogativas e responsabilidades. Entre os argumentos para tanto, estão o de que outros 

setores seriam as prioridades do governo ou de que a capacidade de gestão da iniciativa 

privada, atuando de acordo com diretrizes definidas estrategicamente pelo Estado, poderia 

funcionar melhor. No caso das leis federais de incentivo, o fato é que, pelo menos no caso 

brasileiro, o MinC (ou os órgãos que exerceram seu papel em outros períodos) não tinha a 

capilaridade e estrutura para lidar com todas as demandas de gestão de projetos, assim como 
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nunca conseguiu ter força política suficiente para garantir percentuais significativos do 

orçamento federal para sua pasta (ao contrário da educação e da saúde). Assim, o caminho 

viabilizado foi o de criar leis de renúncia fiscal para que os recursos deixassem de ser 

recolhidos ao Estado e fossem diretamente aplicados em projetos culturais – expediente visto 

por alguns como uma “política compensatória”92. Neste caso, o MinC não repassa recursos 

orçamentários próprios. 

 Cada lei tem um funcionamento específico: as federais oferecem abatimento ou 

isenção no Imposto de Renda (IR), as estaduais prevêem renúncia de parte do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e as municipais do Imposto 

Predial Territorial Urbano (IPTU) ou do Imposto sobre Serviços (ISS). Estados e municípios 

têm autonomia para criar suas leis, não havendo obrigatoriedade de seguir determinações a 

partir da esfera federal. Apesar disso, para que estejam elegíveis a receber recursos federais, 

devem ter de se alinhar a diretrizes estabelecidas pelo MinC: trata-se de uma tentativa de 

articular esforços nos diversos níveis de governo para que investimentos não sejam 

desperdiçados e haja uma política que dê conta das diferenças e de toda a diversidade cultural 

brasileira. Algumas leis, em função de seu pioneirismo ou de serem avaliadas como eficazes, 

com qualidades que privilegiam a transparência para a sociedade, acabam se tornando 

referências e servem de base para a criação de outras. Nem todos os estados contam com leis 

de incentivo à cultura funcionando, assim como bem poucos municípios são os que as 

possuem. 

 Ao optar por uma ou outra lei, o proponente à obtenção de patrocínio cultural 

incentivado (que pode ser um produtor cultural ou mesmo o próprio artista) deve levar em 

conta a região onde o projeto será levado a efeito e as necessidades dos possíveis 

patrocinadores. Se uma empresa não está dando lucro, por exemplo, ela não tem como 

beneficiar-se da lei Rouanet, mas pode beneficiar-se das leis estaduais ou municipais. Deve 

também entender as necessidades de mercado de seu possível patrocinador e identificar 

interesses comuns. 

 De forma geral, qualquer projeto que esteja pleiteando a possibilidade de ser 

financiado desta maneira tem ser aprovado previamente pela autoridade ou órgão público 

competente que dá uma espécie de chancela – um certificado – atestando que as exigências 

para tanto foram cumpridas. Depois da aprovação, o proponente procura uma empresa que 

queira patrocinar o seu projeto. Fechado o patrocínio, a empresa fornece o dinheiro para a 

realização do projeto cultural. Esse dinheiro (ou parte dele) voltará para a empresa em forma 

                                                 
92 Machado Neto, 2004. 
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de abatimento de imposto na hora do pagamento do tributo (IR, ICMS, IPTU ou ISS, 

dependendo da lei utilizada). 

 No Brasil, a primeira lei federal de incentivos fiscais à cultura foi a Lei no 7.505, de 2 

de julho de 1986, mais conhecida por lei Sarney93. O principal objetivo da nova legislação era 

o de estimular o investimento no setor cultural, através do sistema de renúncia fiscal. 

 As regras estabelecidas por ela eram relativamente generosas, na medida em que 

pouco controle era exigido nos processos. Para permitir a captação de recursos privados para a 

realização de projetos culturais, bastava que o proponente fosse cadastrado pelo MinC: 

deveriam obter um registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural 

(CNPC)94, atestando, assim que seu objetivo era apenas de produzir e difundir a cultura. O 

poder público não interferia nas negociações sobre valores, formas de captação e no uso dos 

recursos, não havendo necessidade de que os projetos fossem submetidos previamente ao 

MinC, para seu parecer. Embora tenha durado apenas quatro anos e não se tenha 

conhecimento sobre quem patrocinou com base nela e onde foram aplicados os recursos – por 

conta disso foi criticada e acusada de facilitar fraudes tributárias – movimentou montantes 

significativos de dinheiro e alavancou as iniciativas culturais no país. 

 A lei permitia a dedução de até 2% do imposto de renda de pessoas jurídicas95, quando 

aplicados na transferência de recursos para atividades culturais, podendo chegar a 100% do 

valor de doações, 80% de patrocínios e 50% de investimentos. Seguem alguns excertos da lei: 

“Art. 1o O contribuinte do imposto de renda poderá abater da 

renda bruta, ou deduzir como despesa operacional, o valor das 

doações, patrocínios e investimentos, inclusive despesas e 

contribuições necessárias à sua efetivação, realizada através ou a 

favor de pessoa jurídica de natureza cultural, com ou sem fins 

lucrativos, cadastrada no Ministério da Cultura, na forma desta 

lei. [...] 

 

                                                 
93 A lei Sarney tem esse nome porque, em 1978, foi proposta ao Congresso pelo então deputado federal José 
Sarney. 
94 Controlado pelo MinC e pela secretaria da Receita Federal (do Ministério da Fazenda). 
95 Para pessoa física, o limite máximo de dedução, ao invés dos 2% do imposto devido, era de 10%. 
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§ 3o A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido, valor 

equivalente à aplicação da alíquota cabível do imposto de renda, 

tendo como base de cálculo: 

I - até 100% (cem por cento) do valor das doações; 

II - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio; 

III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento. 

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, observado o limite 

máximo de 2% (dois por cento) do imposto devido, as deduções 

previstas não estão sujeitas a outros limites estabelecidos na 

legislação do imposto de renda. [...] 

 

Art. 3o Para fins desta lei considera-se doação a transferência 

definitiva de bens ou numerário, sem proveito pecuniário para o 

doador. [...] 

 

Art. 4o Para os efeitos desta lei, consideram-se investimentos a 

aplicação de bens ou numerários com proveito pecuniário ou 

patrimonial direto para o investidor, abrangendo as seguintes 

atividades: 

I - compra ou subscrições de ações nominativas preferenciais 

sem direito a voto, ou quotas de sociedades limitadas de 

empresas livreiras, ou editoriais que publiquem, pelo menos, 

30% (trinta por cento) dos seus títulos de autores nacionais, 

devidamente cadastrados no Ministério da Cultura; 

II - participação em títulos patrimoniais de associações, ou em 

ações nominativas preferenciais sem direito a voto, quotas do 

capital social ou de participantes de sociedades que tenham por 

finalidade: produções cinematográficas, musicais, de artes 

cênicas, comercialização de produtos culturais e outras 

atividades empresariais de interesse cultural. [...] 

 

Art. 5o Para os efeitos desta lei, considera-se patrocínio a 

promoção de atividades culturais, sem proveito pecuniário ou 

patrimonial direto para o patrocinador. [...] 
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Art. 8o As pessoas jurídicas beneficiadas pelos incentivos da 

presente lei deverão comunicar, para fins de registro, aos 

Ministérios da Cultura e da Fazenda, os aportes recebidos e 

enviar comprovante de sua devida aplicação.” (Brasil, 1986). 

 

 Em 1990, a lei Sarney foi suspensa através da Medida Provisória no 8.034, que alterou 

a legislação sobre o imposto de renda. Em 22 de dezembro de 1991, foi promulgada uma nova 

lei de incentivo fiscal, a Lei no 8.313, mais conhecida como lei Rouanet e válida até hoje, com 

algumas alterações. 

 A lei Rouanet instituiu o Fundo de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e recriou 

o antigo Fundo de Promoção Cultural, rebatizado como Fundo Nacional de Cultura – este 

responsável, através de apoio público direto, pelo financiamento de projetos a fundo perdido. 

 No tocante aos incentivos fiscais – mecanismo intitulado “mecenato” pelo MinC – ela 

foi trabalhada em cima de sua antecessora, mas redefiniu diversos aspectos, como o processo 

de aprovação dos projetos. Nela, a proposta cultural passa por uma análise no MinC e, se 

aprovada, o proponente poderá buscar recursos para a execução junto a pessoas jurídicas 

(empresas tributadas com base no lucro real) ou físicas, que têm total ou parte do valor 

apoiado deduzido no Imposto de Renda, de forma semelhante à lei Sarney. Além de pessoas 

físicas (artistas, produtores culturais e técnicos da área cultural), pessoas jurídicas públicas 

(administração indireta, como autarquias e fundações) e privadas, com ou sem fins lucrativos 

(empresas, cooperativas, fundações, ONGs e OSCIPs), de natureza cultural, podem pleitear 

apoio. De modo geral, qualquer pessoa física (que pague imposto de renda) ou jurídica 

(quando tributada com base no valor real de seu lucro) pode apoiar, observadas as restrições 

previstas na lei96, na forma de doação ou patrocínio. 

 

 Os percentuais de abatimento no imposto de renda variam em função do artigo da lei 

em que a proposta de apoio cultural se enquadra: artigos 18 ou 26. De acordo com o artigo 26, 

as empresas podem abater de seu imposto de renda até 30% do valor patrocinado e até 40%, 

                                                 

96 Não podem apoiar pelo incentivo fiscal: micro e pequenas empresas optantes pelo sistema de tributação 
Simples Nacional, empresas com regime de tributação baseada em lucro presumido ou arbitrado e doador ou 
patrocinador vinculado à pessoa, instituição ou empresa titular da proposta, exceto quando se tratar de instituição 
sem fins lucrativos, criada pelo incentivador. Fonte: MinC. Lei Rouanet. Incentivo fiscal. Informações gerais. 
2007. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/categoria/apoio-a-projetos/mecanismos-de-apoio-do-
minc/lei-rouanet-mecanismos-de-apoio-do-minc-apoio-a-projetos/incentivo-fiscal/informacoes-gerais-incentivo-
fiscal-lei-rouanet-mecanismos-de-apoio-do-minc-apoio-a-projetos-mecanismos-de-apoio-do-minc-apoio-a-
projetos/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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no caso de doação97. Esta dedução (ou abatimento) é limitada em até 4% do total de impostos 

devido pela empresa98, mas esta pode lançar o valor incentivado como despesa operacional 

em seu balanço, o que termina por reduzir seu lucro real, diminuindo, indiretamente, o 

imposto a pagar99. Em 2001, uma medida provisória abriu a possibilidade de desconto de até 

100% do valor patrocinado: os enquadrados nos segmentos expressos no artigo 18 da lei100. A 

seguir, são apresentados os principais trechos da lei Rouanet (incluindo suas atualizações 

posteriores): 

 

“Art. 1o Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura 

(Pronac), com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de 

modo a: 

I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às 

fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; 

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e 

artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos 

locais; 

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e 

seus respectivos criadores; 

IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da 

sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, 

fazer e viver da sociedade brasileira; 

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e 

histórico brasileiro; 

VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores 

culturais de outros povos ou nações; 

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor 

universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e 

memória; 

                                                 
97 Para pessoas físicas, as deduções alcançam 60% do valor patrocinado e 80% do montante doado. 
98 Limitada em até 6% para pessoa física. 
99 Um exemplo de como a lei Rouanet pode restringir sua utilização a empresas muito grandes: se esta tiver um 
faturamento de R$1 milhão/mês e considerar-se que tem 20% de lucro mensal, em 12 meses, terá R$2,4 milhões 
de lucro. Pagando 15% de IR, este montante chegaria a R$360 mil. Com o teto máximo de 4%, o valor que esta 
empresa poderia abater de seu IR estaria limitado a apenas R$14,4 mil. Deste modo, compreende-se que somente 
grandes empresas têm porte suficiente para fazer uso da lei de incentivo federal. 
100 Neste caso, no entanto, o valor incentivado não pode ser lançado como despesa operacional. 
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IX - priorizar o produto cultural originário do País. 

 

Art. 2o O Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos: 

I - Fundo Nacional da Cultura (FNC); 

II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart); 

III - Incentivo a projetos culturais. [...] 

 

Art. 4o Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei no 

7.505, de 2 de julho de 1986, que passará a denominar-se Fundo 

Nacional da Cultura (FNC), com o objetivo de captar e destinar 

recursos para projetos culturais compatíveis com as finalidades do 

Pronac [...] 

§ 1o O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura e gerido por 

seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo 

os princípios estabelecidos nos arts. 1o e 3o.  

§ 2o Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais 

após aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo 

Ministro de Estado da Cultura. [...] 

 

Art. 5o O FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo 

indeterminado de duração, que funcionará sob as formas de apoio a 

fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis, conforme estabelecer 

o regulamento, e constituído dos seguintes recursos: 

I - recursos do Tesouro Nacional; 

II - doações, nos termos da legislação vigente; [...] 

VIII - Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de 

prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver 

sujeita a autorização federal, deduzindo-se este valor do montante 

destinados aos prêmios; [...] 

 

Art. 6o O FNC financiará até oitenta por cento do custo total de cada 

projeto [...] 
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Art. 8o Fica autorizada a constituição de Fundos de Investimento 

Cultural e Artístico (Ficart), sob a forma de condomínio, sem 

personalidade jurídica, caracterizando comunhão de recursos destinados 

à aplicação em projetos culturais e artísticos.  

 

Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União 

facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de 

parcelas do Imposto sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, 

tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas 

físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de 

contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde 

que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei. 

§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as 

quantias efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, 

previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas 

condições estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na 

forma de:  

a) doações; e  

b) patrocínios. [...] 

§ 3o As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o  

1o, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:  

a) artes cênicas; 

b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;  

c) música erudita ou instrumental;  

d) exposições de artes visuais; 

e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos 

públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição 

de equipamentos para a manutenção desses acervos;  

f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e 

média metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; e  

g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial.  

h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão 

funcionar também como centros culturais comunitários, em Municípios 

com menos de 100.000 (cem mil) habitantes. [...] 
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Art. 25. Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas 

jurídicas, de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão 

desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os 

processos de preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro, e 

os estudos e métodos de interpretação da realidade cultural, bem como 

contribuir para propiciar meios, à população em geral, que permitam o 

conhecimento dos bens de valores artísticos e culturais, 

compreendendo, entre outros, os seguintes segmentos: 

I - teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres; 

II - produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e 

congêneres; 

III - literatura, inclusive obras de referência; 

IV - música; 

V - artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras 

congêneres; 

VI - folclore e artesanato; 

VII - patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, 

arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos; 

VIII - humanidades; e 

IX - rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não-comercial. 

[...] 

 

Art. 26. O doador ou patrocinador poderá deduzir do imposto devido na 

declaração do Imposto sobre a Renda os valores efetivamente 

contribuídos em favor de projetos culturais aprovados de acordo com os 

dispositivos desta Lei, tendo como base os seguintes percentuais: 

I - no caso das pessoas físicas, oitenta por cento das doações e sessenta 

por cento dos patrocínios; 

II - no caso das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, 

quarenta por cento das doações e trinta por cento dos patrocínios. 

§ 1o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá abater as 

doações e patrocínios como despesa operacional. [...] 
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Art. 32. Fica instituída a Comissão Nacional de incentivo à Cultura - 

CNIC, com a seguinte composição: 

I - o Secretário da Cultura da Presidência da República; 

II - os Presidentes das entidades supervisionadas pela SEC/PR; 

III - o Presidente da entidade nacional que congregar os Secretários de 

Cultura das Unidades Federadas; 

IV - um representante do empresariado brasileiro; 

V - seis representantes de entidades associativas dos setores culturais e 

artísticos de âmbito nacional. 

§ 1o A CNIC será presidida pela autoridade referida no inciso I deste 

artigo que, para fins de desempate terá o voto de qualidade. 

§ 2o Os mandatos, a indicação e a escolha dos representantes a que se 

referem os incisos IV e V deste artigo, assim como a competência da 

CNIC, serão estipulados e definidos pelo regulamento desta Lei. [...].” 

(Brasil, 1991).  

 

 Traduzindo os artigos 18 e 26, que oferecem 100% e até 30% (falando de patrocínios 

feitos por empresas, caso estudado neste trabalho), respectivamente, é preciso fazer a 

distinção entre os projetos que podem ser enquadrados em um e no outro. Obviamente, a 

maior parte das empresas optaria apenas pelo artigo 18, caso não houvesse restrições para sua 

aplicação. Os chamados projetos especiais (enquadráveis no artigo 18) estão listados em seu 

texto. Todos os demais tipos de projetos não enquadrados neste, encaixam-se no artigo 26. 

Normalmente, são de música em geral (MPB ou cantada), jornais, revistas e periódicos, 

preservação de patrimônio material pertencente à iniciativa privada e algumas artes 

integradas. A distinção entre doação e patrocínio está presente somente no artigo 26: no 

primeiro, não há associação da imagem do incentivador (sem logomarcas ou outra forma de 

publicidade institucional para ele), enquanto no último, é permitida o uso de sua marca, 

divulgando-a, formato conhecido por ser a base do marketing cultural. 

 É fundamental notar, além do exposto nos artigos 18 e 26, o estabelecimento das 

CNICs, comissões com representantes de governo e sociedade, que têm a atribuição de avaliar 

e selecionar os projetos candidatos à certificação na lei101. É uma maneira – ainda que 

criticada, ora por dar margem à interpretação de que pode haver dirigismo estatal na 

                                                 
101 As CNICs se reúnem, em média, pelo menos uma vez por mês após os projetos terem sido analisados pelos 
técnicos e pareceristas. 
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concessão dos certificados, ora porque entende-se que suas decisões não são transparentes o 

suficiente – de estabelecer critérios públicos para a avaliação dos projetos. 

 Em virtude do que o MinC vem observando ao longo dos últimos seis anos acerca do 

comportamento dos recursos aplicados através da lei Rouanet, iniciou um debate amplo com a 

sociedade – através de seminários, blogs na internet , consultas e audiências públicas – a fim 

de abrir espaço para que se opinasse a respeito do que está dando certo e do que não está na 

legislação federal de incentivo à cultura. A percepção que se tem, divulgada largamente pelo 

ministério, é de que os resultados não têm ido ao encontro do que se prega como objetivo de 

uma política pública cultural adequada. Em janeiro de 2010, foi enviado ao Congresso 

Nacional o projeto de lei 6722/10 (Brasil, 2010), que pretende revogar a lei Rouanet e instituir 

profundas modificações nos mecanismos de financiamento da cultura no Brasil. Dentre as 

distorções mais patentes que motivaram a discussão e a elaboração de uma proposta para uma 

nova lei estão a concentração de patrocínios no eixo Rio de Janeiro-São Paulo (70%, segundo 

o MinC) e em um pequeno número de produtores (aqueles que, supõe-se, têm relacionamento 

mais estreito com as grandes empresas patrocinadoras); o elevado número de projetos que 

mesmo certificados, não obtêm recursos de patrocinadores; mais de 90% dos recursos 

envolvidos nos patrocínios incentivados vindos dos cofres públicos (isto significa que a 

grande maioria dos projetos acaba sendo enquadrada no artigo 18 da lei, ou seja, sem que a 

iniciativa privada precise investir), além de áreas culturais que possuem pouco ou nenhum 

acesso aos recursos (porque não têm apelo de marketing junto a possíveis patrocinadores, por 

exemplo). Há um nítido reconhecimento de que a lei Rouanet foi responsável pelo 

desenvolvimento da cultura no país desde sua instituição, mas, se “o bolo cresceu, não chegou 

a ser dividido”102. 

 Entre as muitas modificações propostas na lei especificamente acerca dos patrocínios 

incentivados (agora “rebatizados” de co-patrocínios), estão: 

� Fim das duas faixas de dedução do IR (30% e 100%), baseadas na área 

cultural; 

� Criação de faixas de 40%, 60% e 80% de dedução, com a decisão de qual faixa 

se aplicará para cada projeto a cargo do MinC103; 

                                                 
102 “Será preciso esperar o bolo crescer, para depois dividi-lo.” Frase atribuída a Delfim Netto, quando ministro 
da Fazenda (entre 1968 e 1973) e questionado pela alta concentração de renda no país. Afirmava que a riqueza 
do país precisava crescer antes que fosse possível reparti-la. 
Disponível em: http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u419.jhtm. Acesso em: fevereiro, 2010. 
103 Os critérios para a classificação dos projetos em cada uma das faixas, embora apresentados genericamente 
pelo MinC e mencionados no projeto de lei, são ainda alvos de críticas, por darem margem à não-transparência. 
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� Projetos que se enquadrem, segundo esses critérios, em 100% de dedução não 

precisariam buscar patrocínio na iniciativa privada – teriam os recursos 

diretamente do MinC, através do Fundo Nacional de Cultura; 

� Criação de fundos de financiamento divididos por áreas culturais. 

 Caso o projeto de lei seja aprovado, pelo menos na esfera federal, a princípio, a 

dinâmica dos mecanismos de financiamento da cultura será, ainda que gradualmente, 

radicalmente alterada. 

 Ainda no âmbito federal, em 1993, foi sancionada a Lei no 8.685, mais conhecida 

como lei do Audiovisual e válida até hoje, com algumas alterações. Esta se destina, em 

moldes semelhantes à lei Rouanet (seu artigo 1o-A equivale ao artigo 18 daquela), a promover 

incentivos para investimentos no segmento de cinema brasileiro, estabelecendo regras 

parecidas com a primeira, mas criando também procedimentos específicos tratando do 

estímulo e preservação das obras brasileiras, principalmente em uma indústria amplamente 

dominada pelos estrangeiros. A chamada “retomada” do cinema brasileiro deve-se, em grande 

parte à bem sucedida trajetória desta legislação. Alguns dos trechos da lei seguem: 

 

“Art. 1o Até o exercício fiscal de 2010, inclusive, os contribuintes 

poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias referentes a 

investimentos feitos na produção de obras audiovisuais 

cinematográficas brasileiras de produção independente, mediante a 

aquisição de cotas representativas de direitos de comercialização sobre 

as referidas  obras, desde que estes investimentos sejam realizados no 

mercado de capitais, em ativos previstos em lei, e autorizados pela 

Comissão de Valores Mobiliários, e os projetos tenham sido 

previamente aprovados pela Ancine, na forma do regulamento. [...] 

§ 2o A dedução prevista neste artigo está limitada a três por cento do 

imposto devido pelas pessoas físicas e a um por cento do imposto 

devido pelas pessoas jurídicas. 

§ 3o Os valores aplicados nos investimentos de que trata o artigo 

anterior serão: 

a) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem os 

investimentos, para as  pessoas jurídicas que apuram o lucro mensal; 

b) deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste para: 
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1. as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo recolhimento do 

imposto por estimativa, apuram o lucro real anual; 

2. as pessoas físicas. 

§ 4o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá, também, 

abater o total dos investimentos efetuados na forma deste artigo como 

despesa operacional. [...] 

Art. 1o -A. Até o ano-calendário de 2016, inclusive, os contribuintes 

poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias referentes ao 

patrocínio à produção de obras cinematográficas brasileiras de produção 

independente, cujos projetos tenham sido previamente aprovados pela 

Ancine, do imposto de renda devido apurado: 

I - na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas; e 

II - em cada período de apuração, trimestral ou anual, pelas pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real. 

§ 1o A dedução prevista neste artigo está limitada: 

I - a 4% (quatro por cento) do imposto devido pelas pessoas jurídicas e 

deve observar o limite previsto no inciso II do art. 6o da Lei no 9.532, 

de 10 de dezembro de 1997; e  

II - a 6% (seis por cento) do imposto devido pelas pessoas físicas, 

conjuntamente com as deduções de que trata o art. 22 da Lei no 9.532, 

de 10 de dezembro de 1997. 

§ 2o Somente são dedutíveis do imposto devido os valores despendidos 

a título de patrocínio [...] 

 

Art. 4o [...] 

§ 5o A utilização dos incentivos previstos nesta Lei não impossibilita 

que o mesmo projeto se beneficie de recursos previstos na Lei no 8.313, 

de 23 de dezembro de 1991, desde que enquadrados em seus objetivos, 

limitado o total destes incentivos a 95% (noventa e cinco por cento) do 

total do orçamento aprovado pela Ancine. [...]” (Brasil, 1993b). 

 

 Os mecanismos de financiamento criados pelo governo federal têm seus análogos nos 

níveis estadual e municipal. Estes foram sendo criados, principalmente, a partir da década de 

1990. 
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 Entre os estados que possuem legislação específica, estão a Bahia104, o Ceará105, 

Pernambuco106, Rio de Janeiro107 e São Paulo108. Em alguns, como no Paraná, a lei existe “no 

papel”, mas na prática não funciona.  

 

Tabela X – Estados com lei de incentivo à cultura 

Acre Paraíba

Amapá Pernambuco

Bahia Piauí

Ceará Rio de Janeiro

Distrito Federal Rio Grande do Norte

Goiás Rio Grande do Sul

Mato Grosso Roraima

Mato Grosso do Sul Santa Catarina

Minas Gerais São Paulo 

Pará  

 

 Como exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a lei de incentivo à cultura foi 

promulgada em 1992, tendo sofrido uma série de alterações desde então. A mais significativa 

ocorreu em fins de 2008. A mecânica de funcionamento desta é equivalente a das leis 

federais, com a diferença de que o imposto incentivado é o ICMS, os percentuais de 

abatimento mudam um pouco (em se tratando de empresas, considerando o uso da marca, o 

estado entra com até 60% do projeto – deixando os 40% restantes como a contrapartida 

privada – e com até 80% em projetos sem o uso da marca da empresa) e abre espaço claro 

para manifestações nas áreas de moda, internet, jogos eletrônicos e outras. Seguem excertos 

da lei de 1992 (atualizada) e da resolução da secretaria estadual de cultura com as últimas 

alterações: 

“Art. 1o - Fica concedido incentivo fiscal à empresa, com 

estabelecimento situado no Estado do Rio de Janeiro, que intensifique a 

produção cultural, através de doação ou patrocínio. 

§ 1o - O incentivo fiscal de que trata o “caput” deste artigo corresponde 

a 4% (quatro por cento) do ICMS a recolher em cada período para 

                                                 
104 Lei no 7.015/96. Disponível em: http://www.secult.220i.com.br/apoioaprojetos/fazcultura. Acesso em: 
fevereiro, 2010. 
105 Lei no 12.464/95. Disponível em: http://www.satedce.org.br/lei_jereissate.doc. Acesso em: fevereiro, 2010. 
106 Leis no 11.005/93 e no 11.236/95, já revistas e Lei no 11.914/2000. Disponível em: 
http://www.cultura.pe.gov.br/lei11914.doc. Acesso em: fevereiro, 2010. 
107 Lei no 1.954/92. Disponível em: http://www.sec.rj.gov.br/legislacao.asp. Acesso em: fevereiro, 2010. 
108 Lei no 8.819/94, já revista e Lei no 12.268/2006. Disponível em: 
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/ArquivosComuns/ICMS/LEGISLAÇÃO%20atualizada%20novo%
20Decreto%20-%20site%20SEC.pdf. Acesso em: fevereiro. 2010.  

Fonte: Revista Marketing Cultural. Legislação. 
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doações ou patrocínio de produções culturais de autores e intérpretes 

nacionais, e 1% (um por cento) para patrocínio de produções culturais 

estrangeiras. [...] 

§ 2o-A - No caso de doações, o incentivo fiscal corresponderá a 1% (um 

por cento) do ICMS a recolher em cada período, e se destinará 

especificamente à concessão de bolsas de pesquisa ou de trabalho 

vinculadas à produção. [...] 

 

Art. 3o [...] 

§ 4o - Para poder utilizar os benefícios desta Lei, a empresa 

patrocinadora deverá contribuir com parcela equivalente a, no mínimo, 

20% (vinte por cento) do desconto que pretende realizar. [...]” 

(ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1992). 

 

“[...] Art. 3o. Ficam definidos os seguintes percentuais de benefício 

fiscal e contrapartidas para projetos culturais patrocinados na forma da 

Lei Estadual de Incentivo a Cultura. 

Parágrafo 1o. O valor do benefício fiscal concedido à empresa 

patrocinadora será correspondente a 80% (oitenta por cento) da cota de 

patrocínio que pretende realizar, devendo a mesma totalizar com 

recursos próprios o valor correspondente a 20% (vinte por cento) da 

referida cota. 

Parágrafo 2o. No caso de projetos culturais que tenham o nome do 

patrocinador, ou que sejam realizados em instituições direta ou 

indiretamente a ele vinculados, será concedido benefício fiscal à 

empresa patrocinadora no valor correspondente a 60% (sessenta por 

cento) da cota de patrocínio que pretende realizar, devendo a mesma 

totalizar com recursos próprios o valor correspondente a 40% (quarenta 

por cento) da referida cota. 

 

Art. 6o. Poderão receber recursos de incentivo fiscal na forma da Lei 

Estadual de Incentivo à Cultura, os projetos culturais de caráter 

estritamente artístico-cultural nas seguintes áreas culturais: 

I-Artes Cênicas: teatro, performance, dança, circo, ópera e afins; 
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II - Artes Integradas: no caso do projeto cultural envolver mais de uma 

área artística; 

III- Artes Visuais: artes gráficas, arte pública e intervenções urbanas, 

fotografia, vídeo e performance, moda, design, novas mídias e afins; 

IV- Audiovisual: filmes de ficção, animação e documentário; filmes de 

longa-metragem e curta-metragem; telefilmes e séries para cinema, 

televisão, internet, celular ou outras mídias; conteúdos 

multiplataformas, jogos eletrônicos e afins; 

V- Equipamentos Culturais: centros culturais, cinemas, cineclubes, 

cinematecas, bibliotecas, museus, arquivos, espaços de preservação e 

educação em cultura, e formação e conservação de acervos, inclusive 

digitais e afins; 

VI- Culturas Populares: arte popular, folclore, artesanato e afins; 

VII- Diversidade Cultural: projetos de políticas afirmativas, grupos 

étnicos da cultura fluminense e programas de acessibilidade cultural 

para portadores de necessidades especiais e afins; 

VIII- Informação e documentação: formação cultural presencial e à 

distância, programas de rádio, revistas impressas e eletrônicas, sítios 

eletrônicos, portais e afins; 

IX- Literatura: ficção, poesia, biografia, antologia, compilação, 

literatura popular, quadrinhos e afins;  

X- Música: música popular, música de concerto, música urbana, música 

eletrônica, novas mídias e afins; 

XI- Patrimônio Cultural Material e Imaterial: marcos naturais, parques e 

jardins  históricos e afins; 

XII- Gastronomia: festivais, publicações e afins.” (SECRETARIA DE 

CULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2008). 

 

 A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a 

ter maior autonomia financeira e administrativa. Entre eles, estão Londrina (Paraná)109, Rio de 

                                                 
109 Leis no 5.305/92, no 5.517/93, no 7.237/97, no 8.317/2000, no 8.984/2002 e Decretos regulamentando sua 
utilização. Disponível em: http://home.londrina.pr.gov.br/homenovo.php?opcao=cultura&item=leicultura. 
Acesso em: fevereiro, 2010. 
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Janeiro110, São Paulo111 e Rio Branco (Acre)112, entre outras, totalizando cerca de 310 

municípios brasileiros com leis de incentivo fiscal para aplicação em cultura. 

 No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que teve sua lei de incentivo publicada em 

1992, o imposto utilizado é o ISS (com um limite mensal de abatimento de 20%, sendo que 

este percentual pode representar de 50% a 75% do valor do projeto, dependendo de sua 

classificação). As áreas abrangidas por esta legislação englobam as artes cênicas, música, 

audiovisual, literatura, cultura popular, preservação de acervo cultural e natural, museus, 

bibliotecas, centros culturais e projetos esportivos. No entanto, os critérios que norteiam a 

seleção de projetos que podem vir a ter a certificação da lei municipal, neste caso, variam em 

função da conveniência da prefeitura. Entre 2003 e 2004, somente projetos nos segmentos de 

cinema, video e TV foram contemplados. Nos anos de 2006 e 2007, apenas projetos 

relacionados à vinda da Corte Real Portuguesa foram atendidos. 

No gráfico, observa-se que os municípios começaram a elaborar legislação de fomento à 

cultura a partir do ano de 1975. A criação de legislação indica a década de 1990 como o 

período de um contínuo aumento do número de municípios que criam suas leis de incentivo. 

  

                                                 
110 Lei no 1.940/92. Disponível em: http://www.leidepatrocinio.com.br/legislacao_arquivos/ISS-RJ.doc. Acesso 
em: fevereiro, 2010. 
111 Lei no 10.923/90. 
Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/lei_de_incentivo/index.php?p=6. 
Acesso em: fevereiro, 2010. 
112 Lei no 1.110/93. Disponível em: http://www.marketingcultural.com.br/leis/lei1110_rb.htm. Acesso em: 
fevereiro, 2010. 
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IV – Municípios com legislação de incentivo à cultura, pelo ano de criação da lei 
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Verifica-se que – uma vez que, entre 1990 e 1991, não estava vigente nenhuma lei 

federal de incentivo à cultura – houve um nítido crescimento (tímido, mas significativo em 

comparação com anos anteriores) na atuação de municípios criando seus próprios mecanismos 

legais de apoio às atividades culturais. Esta foi a primeira curva de crescimento. Depois deste 

período, ainda que com alguma variação, o ritmo de crescimento foi relativamente constante. 

Tabela XI – Municípios com lei de incentivo à cultura 

Aracaju SE Juiz de Fora MG

Belém PA Londrina PR

Belo Horizonte MG Maceió AL

Cabedelo PB Maringá PR

Caxias do Sul RS Ponta Grossa PR

Contagem MG Porto Alegre RS

Curitiba PR Rio Branco AC

Florianópolis SC Rio de Janeiro RJ

Goiânia GO São Luís MA

Itajaí SC São José dos Campos SP

João Pessoa PB São Paulo SP  

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2007.  

Fonte: Revista Marketing Cultural. Legislação. 
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5. A Oi e o Oi Futuro 

5.1.  Breve histórico da Oi 

 No Brasil, as telecomunicações surgiram ainda no período Imperial. Em 1891, já havia 

cerca de 11.000 quilômetros de linhas telegráficas e o serviço era controlado pelo Estado. 

 No entanto, após ser promulgada a primeira Constituição Republicana, o país 

concedeu a exploração para prestação dos serviços de telecomunicação à iniciativa privada. 

 No final da década de 1950 existiam, aproximadamente, 1.000 companhias 

telefônicas, com grandes dificuldades operacionais e de interligação. 

 Foi somente com a criação da Embratel – em 1965 – e do Sistema Telebrás – em 1972 

– que o governo brasileiro retomou o controle e promoveu o desenvolvimento do setor, 

implementando o sistema de comunicações a longa distância e melhorando o nível de 

qualidade da planta existente. Entre 1972 e 1975, a Telebrás e suas subsidiárias operacionais 

adquiriram a maioria das outras empresas do setor de telefonia ainda existentes no Brasil, 

passando a deter o monopólio sobre o fornecimento de serviços públicos de telecomunicações 

em quase todo o país. Havia uma divisão de responsabilidades nos serviços a serem prestados: 

as operadoras “locais” prestavam o serviço de telefonia dentro de seus estados de origem, 

sendo-lhes impedida a possibilidade de vender ou prestar serviços fora de sua área de atuação. 

Assim, existia praticamente uma operadora por estado da União (em alguns estados, havia 

mais de uma), como Telerj (e a Cetel, no caso do Rio de Janeiro), Telemig, Teleceará, 

TeleBahia e outras. A Embratel prestava o serviço de telefonia de longa distância nacional e 

internacional (conhecidos como DDD e DDI) e comunicação de dados (via terrestre ou 

satélite). 

 Em 15 de agosto de 1995113, após aprovação do Congresso Nacional, o monopólio das 

telecomunicações foi quebrado (Oliveira, 1996). 

 Em 1998, o Ministério das Comunicações dividiu a Telebrás em doze companhias: 

� Três holdings das concessionárias regionais de telefonia fixa (que abrangiam as 

chamadas Regiões I, II e III do Plano Geral de Outorgas (PGO), regulamentação 

criada para estruturar e delimitar as áreas de atuação de cada uma das empresas); 

� Uma holding da operadora de longa distância (a Embratel); 

� Oito holdings das concessionárias da telefonia móvel. 

                                                 
113 Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Emenda no. 8 ao Artigo 21. Texto integral da Emenda 
no Anexo. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc08.htm. Acesso 
em: fevereiro, 2010. 
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 Em julho de 1998, com a privatização das companhias citadas acima – por meio de 

leilões separados para os serviços nos estados da região Sul e Centro-Oeste (Região II do 

PGO, nomeada Brasil Telecom até 2009), do estado de São Paulo (Região III, hoje 

Telefônica) e das demais regiões (Região I) – deu-se início às atividades da Tele Norte Leste 

Participações S.A., a holding que atua nesta última Região, com as 16 empresas estaduais 

independentes operando de acordo com sua localização geográfica114. Nessa fase, as 

operadoras mantinham suas identidades de marca distintas, oferecendo apenas os serviços de 

telefonia fixa local, longa distância regional e possuíam operações modestas de transmissão 

de dados. Em agosto de 2001, houve uma reorganização societária, que resultou na 

incorporação das subsidiárias operacionais em uma única companhia denominada Telemar 

Norte Leste S.A., subsidiária operacional de telecomunicações da Tele Norte Leste 

Participações S.A.. 

 Quando as companhias foram privatizadas, a Anatel – Agência Nacional de 

Telecomunicações – o órgão regulador do setor, determinou que cada uma delas teria a 

obrigação de cumprir com metas de universalização dos serviços de telecomunicações. A 

partir do momento em que estas fossem atingidas, as companhias teriam a permissão para 

prestar outros serviços, como telefonia móvel, chamadas de longa distância nacional e 

internacional (até então, monopólio da Embratel) e transmissão de dados nas demais regiões 

do país (fora de sua área de concessão original). Assim, no início de 2002, a Telemar 

conseguiu atender as metas estipuladas.  

Ainda em 2001, a Anatel realizou uma licitação para a concessão de autorização a 

empresas que desejassem prestar serviços de telefonia móvel. Nesse processo, a Oi (TNL PCS 

S.A.) obteve a autorização para prestar tais serviços na Região I, iniciando sua operação 

comercial em junho de 2002. Em maio de 2003, a Tele Norte Leste Participações S.A. vendeu 

para a Telemar todas as ações da Oi por ela controladas, representando 99,99% do capital 

social. Na prática, a Oi foi formalmente adquirida pela Telemar. Durante quase quatro anos, 

embora pertencente à Telemar, a Oi manteve sua marca e identidade separadas daquela. 

 Em fevereiro de 2007, após um longo processo de estudos e avaliações de valores e 

percepções de cada uma das marcas, foi lançada a marca única. Serviços de telefonia fixa, 

internet, banda larga (prestados originalmente pela Telemar, com a marca Velox), 

comunicação de dados e de telefonia móvel passaram a ser operados sob a marca monolítica 

"Oi", que assumiu diferentes formas de comunicação, de acordo com a segmentação do 

                                                 
114 Telerj, Telemig, Telest, Telebahia, Telergipe, Telpe, Telasa, Telern, Teleceará, Telpa, Telamazon, Telaima, 
Telepará, Telma, Telepisa e Teleamapá. 
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cliente. Diferentes estratégias de comunicação foram estabelecidas em função do segmento 

que se desejava atingir: varejo, empresas e o público jovem. 

 Em setembro de 2007, a Oi recebeu a outorga para prestar serviços de telefonia móvel 

no Estado de São Paulo, passando a ter autorização para atuar em telefonia móvel em 17 

estados do país (os 16 anteriores, além de São Paulo).115 

 Em abril de 2008, a Oi anunciou ao mercado a intenção de adquirir o controle da 

Brasil Telecom - operadora então atuante na chamada Região II116. Em 20 de novembro deste 

ano, foi oficializada uma modificação no Plano Geral de Outorgas, por decreto presidencial. 

A partir daí, permitia-se que a Oi adquirisse o controle da Brasil Telecom assumindo, desta 

forma, a condição de operadora com abrangência nacional (como sua maior concorrente, a 

Embratel). Para a concretização formal, ficavam faltando os pareceres da Anatel – que 

culminou na anuência prévia para a concretização do negócio117, vindo também a impôr novas 

obrigações regulatórias para a Oi – e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica)118. Em janeiro de 2009, o controle acionário da Brasil Telecom Participações foi 

adquirido pela Telemar Norte Leste.  

Ainda no primeiro semestre de 2009, a Oi iniciou o processo de substituição da marca 

Brasil Telecom nas regiões em que esta última sempre atuou, atingindo assim o status de 

operadora de telecomunicações com abrangência nacional. Esta movimentação ocorreu em 

função da avaliação, pelos acionistas da empresa, de alguns possíveis cenários futuros no 

mercado de telecomunicações brasileiro: 

1. A Oi mantendo-se com atuação consolidada e liderança em sua região de origem (a 

Região 1) – neste caso, ainda que fosse financeira, operacional e comercialmente 

cômodo no curto e médio prazos, sua sustentabilidade estaria ameaçada no longo 

prazo por conta de uma possível estagnação no mercado e pela atuação cada vez 

mais agressiva de suas concorrentes – todas praticamente subsidiárias de 

multinacionais119 e com elevada capacidade de financiamento externo; 

2. A Oi comprando a Brasil Telecom (já considerando sua anterior entrada no 

mercado de São Paulo) adquire a condição de operadora nacional (pela 

                                                 
115  Oi. Sobre a Oi. Relações com Investidores. Sobre a empresa. Histórico. Disponível em: 
http://www.mzweb.com.br/oi/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=27892&conta=28 . Acesso em: fevereiro, 
2010. 

116 A Região II engloba os estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Tocantins e o Distrito Federal. 

117 Em 19 de dezembro de 2008, formalizada no Ato 7.828. 
118 Autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e que tem a finalidade de orientar, fiscalizar, prevenir e apurar 
abusos de poder econômico, exercendo papel tutelador da prevenção e da repressão a tais abusos. 

119 Embratel e Claro: mexicanos; TIM e Intelig: italianos; Telefônica e Vivo: espanhóis; GVT: franceses. 
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complementaridade de suas áreas de atuação), com um mercado – em número de 

clientes e receita – em porte semelhante ao de seus adversários. 

Como se observa, a segunda opção foi a escolhida. 

 

Figura I – Regiões do Plano Geral de Outorgas 

 

 

 O grupo que tem a maioria acionária e, portanto, controla a Oi, é composto de 

acionistas de dois grupos empresariais brasileiros: Andrade Gutierrez120 e Jereissati121, com 

mais de 50% de participação. Além destes, têm grande participação o BNDES e os fundos de 

pensão de estatais, Previ122, Petros123 e Funcef124. 

 Atualmente, a Oi possui cerca de 11.000 funcionários, espalhados em todos os estados 

do Brasil. Ao final de 2009, a empresa possuía cerca de 60,5 milhões de clientes. Deste total, 

21,4 milhões estavam em telefonia fixa, 34,8 milhões em telefonia móvel e 4,1 milhões em 

banda larga. 

                                                 
120 Grupo empresarial com atuação nas áreas de construção, energia, concessões públicas e telecomunicações. 
Teve faturamento, em 2008, de R$11,75 bilhões e possui cerca de 135.000 empregados, espalhados em quase 20 
países. Possui capital fechado e seu Conselho de Administração é composto por dez membros das famílas 
Andrade e Gutierrez. 
Fonte: Andrade Gutierrez. Relatório Anual. 
Disponível em: http://www.agsa.com.br/pdf/relatorio/RA_AG_WEB_2008.pdf. Acesso em: fevereiro, 2010. 
121 Grupo empresarial com atuação nas áreas de alimentos (Coca-Cola no Nordeste), televisão, rádio, TV a cabo 
e imobiliária (shopping centers, com o grupo Iguatemi). Em telecomunicações, além da Oi, é controlador da 
Contax (empresa de call centers, com 75.000 empregados). Fonte: Telebrasil. Registro relevante: (Oi + Brasil 
Telecom) = Oi. 28/04/2008. Disponível em: http://www.telebrasil.org.br/artigos/outros_artigos.asp?m=730. 
Acesso em: fevereiro, 2010. 
122 Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. 
123 Fundo de previdência dos funcionários da Petrobrás. 
124 Fundação dos Economiários Federais, fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal. 

A área original de atuação da Oi (ou 
Telemar), como concessionária, era a 
Região 1, enquanto a Brasil Telecom 
estava com a Região 2 e a Telefônica 
com a Região 3. A Oi adquiriu a Pégasus 
e entrou na Região 3. Em 2008, com a 
entrada na Região 3 na telefonia móvel e 
a compra da Brasil Telecom, passou a 
poder atender todo o país. 
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5.2.  Oi Futuro 

Desde a privatização, a holding das 16 empresas da Região I (que veio a ser rebatizada 

de Telemar em 2001) ou cada uma das companhias em separado já investiam pontualmente 

em projetos que eram desenvolvidos com foco educacional e cultural. No ano 2000, foi 

lançado o Projeto Telemar Educação, primeira iniciativa de responsabilidade social da 

empresa, consistindo na implantação de laboratórios de informática com acesso a internet em 

escolas públicas. Com algumas primeiras ações internas isoladas – e, estimuladas por um 

contexto nacional e internacional de crescente integração das atuações de poder público, 

empresas, ONGs125 e indivíduos – a Telemar criou o Instituto Telemar, em dezembro de 2001. 

Em 2002, o Instituto recebeu a chancela da Unesco, que tem sido, desde então, parceira em 

diversos projetos e iniciativas. 

Figura II – Logomarca do Instituto Telemar 

 

De 2001 a 2005, ainda sob o nome Instituto Telemar, o foco de atuação era voltado para 

a inclusão social, através de educação e cultura voltadas para populações infanto-juvenis de 

comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH). O vínculo com a cultura 

dita “popular” era claro. 

Instituto Telemar (Diniz, 2005)126 

“Caros amigos leitores 

E amantes do cordel 

Hoje aqui venho falar 

Da importância do papel 

Do trabalho social 

Que ajuda a evitar o mal 

                                                 
125 Organizações Não-Governamentais. 
126 A letra completa da obra está no Anexo. 
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De quem está jogado ao léu. [...] 

Visando contribuir 

Ou atender ao necessitado 

Fazendo o que quase sempre 

Não faz o poder do Estado, 

Trazendo alento, esperança 

Do idoso à criança 

Ou a quem está abandonado. [...] 

E aqui quero ressaltar 

Uma instituição 

Cuja função principal 

É a interligação 

De Norte ao Sul do país 

E procura fazer feliz 

Pela comunicação. 

Refiro-me à Telemar, 

Uma sólida companhia 

Que faz um sério trabalho 

Também de filantropia 

E dá sua contribuição 

Pra oferecer à nação 

Esperança e alegria. 

Como empresa responsável 

Sabe da necessidade 

De muito contribuir 

Pra mudar a realidade 

Do povo que tem carência 

E com essa consciência 

Criou uma entidade: 

O Instituto Telemar 

Que de maneira formal 

Desenvolve os projetos 

De atuação social 

E dá suporte, estrutura 
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À educação, à cultura 

E a inclusão digital. [...] 

E novo projeto de vida! 

O Instituto Telemar, 

Que não tem fins lucrativos, 

Visa beneficiar 

Os jovens e as crianças 

Dando bem mais que esperança 

Em toda parte e lugar. [...]” 

Por atuar como concessionária de telecomunicações (com obrigações contratuais rígidas 

junto ao poder público – Ministério das Comunicações e Anatel) em 16 estados do Brasil127, 

abrangendo 55% dos habitantes do país128, a Oi – enquanto empresa – e por sua experiência 

com operações em campo, percebia que podia ter conhecimento das dificuldades sociais 

enfrentadas pela população para ter acesso à infra-estrutura básica, como saneamento, energia 

e, obviamente, comunicações. 

Figura III – Logomarca do Oi Futuro  

 

Em fins de 2005, o Instituto Telemar passou a chamar-se Oi Futuro, uma entidade sem 

fins lucrativos, pessoa jurídica independente da Oi, com estatuto, diretorias, objetivos e 

programas de ação próprios129. A sustentabilidade do instituto é assegurada com recursos da 

Oi, através de um mecanismo legal de doações. Assim sendo, é importante que fique claro 

que o patrocinador dos projetos e eventos sempre é a Oi. O Oi Futuro é, geralmente, apoiador 

                                                 
127 Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe. 
128 Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2008/estimativa.shtm. Acesso 
em: fevereiro, 2010. 
129 O instituto é uma OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 



 

ou organizador, uma vez que faz a gestão dos recursos e políticas de responsabilidade social 

da Oi. 

Sua estrutura conta, atualmente, com cerca de 50 pessoas. Existe uma diretoria 

executiva, formada por membros do conselho de administração da Oi, um presid

membro do conselho e o vice-presidente, que acumula esta posição com a vice

comunicação corporativa da Oi. Internamente, divide

educação, comunicação e marketing, financeira e 

cultura, área que é objeto deste estudo, há um gerente de gestão cultural e duas coordenações 

subordinadas a ele: uma responsável pela organização e operacionalização dos patrocínios 

culturais incentivados e uma direcionada ao marketing c

Figura IV – Organograma do Oi Futuro

 

Apesar de tantos níveis hierárquicos presentes no organograma formal da instituição, o 

trabalho do dia-a-dia – e a tomada de decisão com diversos níveis de importância 

realidade, do nível de diretoria 

significativa. Esta autonomia foi sendo adquirida ao longo dos anos de experiência do Oi 

Futuro que, aliás, vem mantendo na área de cultura os mesmos profissionais nos ú
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ou organizador, uma vez que faz a gestão dos recursos e políticas de responsabilidade social 

Sua estrutura conta, atualmente, com cerca de 50 pessoas. Existe uma diretoria 

executiva, formada por membros do conselho de administração da Oi, um presidente, também 

presidência de 

diretorias: cultura, 

o da diretoria de 

cultura, área que é objeto deste estudo, há um gerente de gestão cultural e duas coordenações 

subordinadas a ele: uma responsável pela organização e operacionalização dos patrocínios 

ultural das iniciativas do Oi Futuro. 

 

Apesar de tantos níveis hierárquicos presentes no organograma formal da instituição, o 

e a tomada de decisão com diversos níveis de importância – parte, na 

para baixo, segundo foi observado, com autonomia 

significativa. Esta autonomia foi sendo adquirida ao longo dos anos de experiência do Oi 

que, aliás, vem mantendo na área de cultura os mesmos profissionais nos últimos cinco 

Planejamento
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anos, pelo menos (incluindo-se aí diretoria, gerência e coordenações). Entretanto, as decisões 

de um nível estratégico mais elevado são tratadas no nível dos executivos da Oi e do 

Conselho de Administração, por definirem os rumos de médio e longo prazo para seu “braço” 

de responsabilidade social de acordo com sua visão de futuro. Voltando ao cotidiano, as áreas 

dentro da Oi com que os profissionais da diretoria de cultura do Oi Futuro mais se integram 

são: comunicação corporativa – a fim de alinhar as estratégias de comunicação e imagem que 

chegam ao mercado e a todos os stakeholders – jurídica – para suporte a seus contratos – 

financeira – para gerir o mecanismo de financiamento de suas atividades (através das doações 

e outros expedientes) – regulatória (principalmente, o departamento de relações 

institucionais), contábil, marketing, novos negócios (onde estão contemplados os 

relacionamentos com a Oi FM130, Oi TV131, Oi Internet132 e com o portal IG133) e vendas. 

Além do apoio a projetos de terceiros – desde que alinhados com sua política de atuação 

– o Oi Futuro desenvolve projetos seus, estabelecendo parcerias nas áreas de difusão do 

conhecimento (educação e cultura). Alguns dos mais conhecidos são: 

� Oi Kabum!134: Escola de arte e tecnologia, com a finalidade de formar jovens de baixa 

renda ou em situação de risco – moradores de comunidades vulneráveis das grandes 

cidades – em linguagem multimídia, buscando inserí-los educacional e profissionalmente 

no mercado de novas tecnologias (vídeo, computação gráfica, design gráfico, fotografia e 

webdesign). Nas palavras da diretora de cultura do Oi Futuro, “o que a gente quer é 

acelerar um tempo que eles [os jovens] perderam lá atrás”135. A criação e gestão das 

escolas sempre se dá através de parcerias com outras entidades, do poder público ou não. 

No Rio de Janeiro, a primeira unidades da escola – inaugurada em 2001 – existe uma 

parceria com a ONG CECIP136 e com a SEEDUC (a secretaria de estado de educação). 

                                                 
130 O grupo Oi patrocina estações de rádio FM em dez localidades: Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), 
Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São Paulo 
(SP) e Vitória (ES). Em função do patrocínio, embora as outorgas das concessões para a exploração dos serviços 
de radiodifusão pertençam a outras empresas, a marca Oi é que figura nos nomes de fantasia das rádios. Fonte: 
Oi FM. Disponível em: http://www.oifm.com.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
131 O grupo Oi tem autorização para prestar o serviço de transmissão e distribuição de sinais de televisão paga 
via satélite, conhecido como “TV por assinatura”, com canais abertos e fechados, como nas TVs a cabo. Sendo 
operadora deste serviço, possui uma grade de programação de canais “comprados”, assim como canais próprios, 
com conteúdo gerado a partir da própria Oi ou de produtoras parceiras ou contratadas. Fonte: Oi TV. Disponível 
em: http://www.oitv.com.br/data/pages/8A8A868F23E651260124105A187E2C54.htm. Acesso em: fevereiro, 
2010. 
132 Provedor de acesso e portal internet do grupo. 
133 Provedor de acesso e portal internet do grupo, anteriormente pertencente à Brasil Telecom e assimilado com a 
compra desta. 
134 Disponível em: http://www.oikabum.com.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
135 Disponível em: http://www.oikabum.com.br/#/programa/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
136 Centro de Criação de Imagem Popular. Disponível em: http://www.cecip.org.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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Em Salvador, desde 2004, é uma parceria com a ONG Cipó137 e com a secretaria de 

cultura do governo estadual. Em Recife, implantada em 2006, em conjunto com a 

prefeitura de Recife, com a secretaria municipal de ciência, tecnologia e desenvolvimento 

econômico e com a ONG Auçuba138. Em Belo Horizonte – a mais recente delas, em 2009 

– foi criada em conjunto com a ONG AIC139 e com o governo estadual. Até hoje, mais de 

700 alunos foram formados e muitos, já organizados em uma espécie de “incubadora de 

empresas”, atuam no mercado, tendo empresas como clientes. 

� Novos Brasis: programa, existente desde 2004, de incentivo e patrocínio a projetos sociais 

– realizados por entidades sem fins lucrativos e legalizadas – que utilizem a tecnologia de 

informação e de comunicação como ferramentas para a democratização do acesso ao 

conhecimento e capacitação profissional de jovens. Desde 2004, mais de 70 projetos em 

diversas localidades do país foram apoiados. Estes são selecionados através de um edital 

específico que tem, entre outros critérios, o enfoque no impacto causado para a 

comunidade do entorno como um dos principais. 

� Tonomundo (antigo Projeto Telemar Educação): projeto de implantação de laboratórios de 

informática com acesso à internet na rede pública de ensino fundamental, buscando 

integrar a comunidade local à escola. Começou em 2000, com dezesseis escolas (uma em 

cada estado onde a então Telemar estava presente) e é fruto, em sua concepção e 

atualmente, de parcerias com entidades especializadas na concepção de metodologias e 

conteúdo voltados para o ensino à distância e o uso de tecnologias para a educação140. 

Atualmente, contempla mais de 500 escolas da rede pública e é um dos programas mais 

premiados desenvolvidos pelo Oi Futuro. Uma medida de seu sucesso, ou atingimento das 

metas a que se propôs, foi ter se tranformado em política pública para a inclusão digital 

nos estados de Pernambuco, Espírito Santo e Sergipe e também em escolas municipais de 

Fortaleza (CE), Natal (RN), Tiradentes (MG), Belém (PA) e Itaituba (PA). Em 2008, o 

programa chegou a Moçambique. 

� Os próprios Centros Culturais, que ficam no Rio de Janeiro – com unidades nos bairros do 

Flamengo e de Ipanema – e em Belo Horizonte – no bairro de Mangabeiras. A unidade do 

Flamengo funciona em um antigo prédio, de 1918, que já abrigou uma central telefônica 
                                                 
137 Cipó Comunicação Interativa. Disponível em: http://www.cipo.org.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
138 Auçuba – Comunicação e Educação. Disponível em: http://www.aucuba.org.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
139 Associação Imagem Comunitária. Disponível em: http://www.aic.org.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
140 Escola do Futuro, da USP. Disponível em: http://futuro.usp.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. Klick Educação. 
Disponível em: http://www.clickeducacao.com.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. Planeta.Com. Disponível em: 
http://www.planetapontocom.org.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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(como muitas das instalações onde funcionam escritórios da Oi) e o Museu do Telephone. 

Hoje, após uma remodelação com um projeto arquitetônico ousado e moderno 

(contrastando com os prédios da região), engloba o Museu das Telecomunicações (uma 

modernização do Museu do Telephone, mantendo e ampliando seu acervo), diversos 

espaços de exposição para artes visuais, um teatro e uma pequena livraria. O espaço de 

Ipanema, inaugurado em 2009, também tem teatro e espaço para exposições, além de 

servir como nova sede do projeto Oi Kabum!, no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, a 

estrutura é semelhante ao espaço do Flamengo, com o teatro Klauss Vianna e com outra 

unidade do Museu das Telecomunicações. Os espaços e a programação destes privilegiam 

a arte contemporânea, procurando investir na imagem de ousadia e inovação.  

� N.A.V.E. (Núcleo Avançado de Educação): projeto que envolve escolas públicas de 

ensino médio, a Fábrica de Cultura Digital e a Usina de Expressão (espaço de exposições). 

Possui duas unidades: uma no Rio de Janeiro e outra em Recife. A unidade de Recife 

(Escola Estadual Cícero Dias), inaugurada em 2006,  fica no bairro de Boa Viagem. A do 

Rio de Janeiro (Colégio Estadual João Leite Lopes) fica localizada no bairro da Tijuca – 

Rio de Janeiro – e foi criada em virtude de uma parceria com as secretarias de educação e 

de cultura do estado do Rio de Janeiro, inaugurada em maio de 2008. Tratam-se de escolas 

com grade de ensino integral, onde os alunos têm aulas do currículo normal na parte da 

manhã e na parte da tarde as matérias ministradas são aquelas da Fábrica de Cultura 

Digital, com laboratórios de formação, aulas de programação de games, roteiros para 

mídia digital, produção de conteúdo multimídia e para TV digital, espaço para 

experimentação dos trabalhos desenvolvidos no laboratório e uma espécie de “praça de 

convivência”, para contato com as últimas novidades tecnológicas. 

� Patrocínios Culturais Incentivados141. Contemplam as seguintes áreas: artes visuais, 

cinema, cultura popular, dança, espaços culturais, música, patrimônio cultural, publicação 

e documentação, teatro, tecnologia e novas mídias. Os formatos de apresentação dos 

trabalhos são os seguintes: 

� Circulação - apresentação de espetáculos (música, teatro, dança e outros) 

por diversas cidades e/ou estados. 

� Concursos e prêmios - montagem de concursos e prêmios nas diversas 

áreas culturais. 

                                                 
141 Disponível em: http://www.oifuturo.org.br/site#/pt-br/cultura/patrocinios-culturais. Acesso em: fevereiro, 
2010. 
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� Exibição - exclusivamente para os projetos audiovisuais. 

� Exposição - mostras nas diversas áreas culturais. 

� Montagem/apresentação - montagem de espetáculos inéditos, além das 

apresentações da temporada. 

� Mostras e festivais - modalidades que podem ser aplicadas em várias áreas 

culturais. 

� Produto cultural - produto gerado pelo projeto como livros, DVDs e CDs. 

� Seminários e Fóruns - encontros para debate sobre determinados temas de 

interesse cultural.  

� Formação profissional - quando o projeto prevê capacitação ou 

aprimoramento na área cultural. 

Desde 2001 – ainda como Instituto Telemar – é recebida uma média de 2.680 inscrições 

por ano e mais de 710 projetos foram contemplados até 2009142. Alguns aspectos para a 

avaliação dos projetos são citados como fundamentais, como a capacidade de geração de 

novas platéias, de renda, de criação de novas oportunidades de trabalho e de formação de 

artistas. Todos prevêem contrapartidas, como, por exemplo, a cessão de convites para cinema, 

teatro e oficinas de criação para estudantes da rede pública e jovens atendidos por instituições 

e organizações não-governamentais. 

O Instituto apresenta como sua Missão “desenvolver, apoiar e reconhecer ações 

educacionais e culturais inovadoras, que promovam o desenvolvimento humano, utilizando 

tecnologia de comunicação e informação”.  Como sua Visão, deseja “ser percebido como um 

importante agente de transformação social com parcerias interessantes, atitudes inovadoras e 

efetivas, sempre fazendo a diferença.” Como Valores, tem “solidariedade, ética e 

inovação”143. 

  

                                                 
142 Fonte: Balanços Sociais da Telemar e Oi. 
143 Disponível em: http://www.oifuturo.org.br/site#/pt-br/institucional/missao. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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6. Dados, Informações Coletadas e Entrevistas 

6.1.  A lógica racional dos números explica tudo? 

 Em virtude de a Oi ser uma empresa de capital aberto e de ser concessionária de 

serviços públicos ou autorizatária (dependendo da área de negócios envolvida), tem uma série 

de obrigações quanto à divulgação pública de informações que possam interessar aos seus 

atuais ou potenciais investidores. Portanto, precisa publicar em diversas mídias dados a 

respeito de sua administração, tratando dos mais variados aspectos, desde o operacional, 

passando pelo contábil-financeiro, recursos humanos, dados de governança corporativa144, 

sustentabilidade e responsabilidade social, entre outros. Assim, em periodicidades que variam 

em função do órgão a que se devem prestar esclarecimentos, relatórios são publicados e 

divulgados formalmente através das bolsas de valores, CVM e outras instituições, para 

consulta do público interessado. Diversos deles foram consultados a fim de subsidiar dados 

que aqui serão apresentados, com enfoque em informações financeiras da Oi. Além disso, os 

chamados balanços sociais, sempre atrelados aos relatórios anuais da administração da 

companhia, também possuem informações valiosas, não apenas “numéricas”, mas a respeito 

do posicionamento em termos de discurso e direção que a organização vem tomando nos 

últimos anos. 

 É importante ressaltar que todos os dados levantados, avaliados e apresentados 

referem-se à atuação da Oi e do Oi Futuro antes da compra da Brasil Telecom, portanto 

restritos aos dezesseis estados da Região 1 do Plano Geral de Outorgas, que engloba: 

 

� Região Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe; 

� Região Norte: Amapá, Amazonas, Pará e Roraima; 

� Região Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 

 Uma das linhas de avaliação no trabalho parte de uma hipótese – a ser testada – de que 

os investimentos em patrocínios culturais incentivados na Oi são diretamente definidos em 
                                                 
144 “Governança Corporativa pode ser definida como o esforço contínuo em alinhar os objetivos da 
administração das empresas aos interesses dos acionistas. Isso envolve as práticas e os relacionamentos entre os 
Acionistas/Cotistas, o Conselho de Administração, a Diretoria, uma Auditoria Independente e até mesmo um 
Conselho Fiscal. A boa governança corporativa permite uma administração ainda melhor e a monitoração da 
direção executiva da empresa. A empresa que opta pelas boas práticas de governança corporativa adota como 
linhas mestras transparência, prestação de contas e equidade.” Fonte: BM&F Bovespa. Disponível em: 
http://www.bmfbovespa.com.br/. Acesso em: fevereiro. 2010. 
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função de variáveis consideradas “econômicas” ou de mercado, como receita, impostos 

devidos, market-share ou quantidade de reclamações ou processos na justiça por conta de mau 

atendimento145 nas regiões (estados) onde os projetos são realizados. O comportamento dos 

investimentos ao longo dos últimos anos poderia, por exemplo, refletir as alterações 

mercadológicas nas áreas onde a Oi atua de múltiplas formas: uma queda de participação no 

mercado (market-share) provocaria um movimento no sentido de se investir mais para ajudar 

na recuperação da imagem da companhia junto ao mercado consumidor ou uma maior receita 

e conseqüente maior recolhimento de imposto implicaria em mais projetos para a região em 

questão; qualquer destas opções poderia ser trabalhada também a partir do efeito contrário – 

com reforço no investimento para fortalecer (usa-se o termo “blindar”) um mercado já 

consolidado ou focando nos mercados com queda de receita por conta de aumento nos níveis 

de reclamação de consumidores (e eventuais multas ou perdas de processos na justiça). Este 

tipo de avaliação pode ser feita – com menor ou maior complexidade e dificuldade para 

obtenção dos dados comprobatórios ou indicativos, analisando-se dados consolidados ou 

totais (na Região 1 como um todo) ou aberta por estado (cada um dos dezesseis). Dentre as 

possibilidades, existiria a de que maiores seriam os investimentos da Oi nos estados onde esta 

tivesse maior receita e/ou maior imposto a recolher e o crescimento dos investimentos 

refletiria o crescimento da receita da companhia como um todo, em proporções semelhantes. 

Fazendo uso das leis de incentivo estaduais (onde o ICMS é o imposto sobre o qual este tipo 

de legislação se baseia)146, a empresa utilizaria o montante dos impostos devidos para o 

exercício de sua estratégia quanto aos patrocínios de modo mais assertivo ou pontual: a 

distribuição da atenção e dos recursos se daria região a região, onde preciso. 

  

                                                 
145 As prestadoras de serviços de telecomunicações – operadoras de telefonia fixa, celular, acesso a internet 
banda larga e de TV por assinatura - estão, nos últimos anos, entre as empresas com mais reclamações por mau 
atendimento. 
146 É mister lembrar que nem todos os estados possuem leis de incentivo fiscal para o setor cultural. 
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 De forma consolidada, é possível confrontar receita e imposto devido (e recolhido) 

pela Oi com seus investimentos nos patrocínios culturais incentivados, como segue: 

 

V – Receita e ICMS recolhido pela Oi 

ICMS (ESTIMADO)

RECEITA BRUTA

5.310
5.413

5.552 6.152

24.100 24.568 25.574
27.387

R$ MILHÕ ES
ICMS (ESTIMADO) RECEITA BRUTA

 

 

Tabela XII – Receita e ICMS recolhido pela Oi 

2005 2006 2007 2008

RECEITA 24.100,19   24.567,63   25.574,36   27.387,34   

ICMS 5.310,31     5.413,47     5.552,35     6.151,67     

V a l o r e s e m R $ m i l h õ e s
 

  

 

 Observa-se que as médias de crescimento na receita bruta e no recolhido de ICMS (o 

imposto mais relevante pago pela Oi, em função de seus montantes absolutos e pelo fato de 

estar associado ao faturamento da companhia e não ao lucro – como é no caso do imposto de 

renda) têm sido de 4,38% e 5,10%, respectivamente, de 2004 até 2008. No entanto, ao se 

considerar o montante investido nos projetos ao longo dos últimos anos, observa-se que o 

comportamento histórico não segue em absoluto o mesmo padrão de crescimento de receita e 

recolhimento de ICMS. Verifica-se uma média de crescimento de 37%, mas com valores 

totalmente irregulares, a ponto de impedir que se trace uma linha de tendência coerente. 

 

 

Fontes: Relatório anual 2008 e áreas contábil e tributária da Oi.  
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VI – Investimentos em projetos culturais patrocinados pela Oi 

R$ 8.500 

R$ 18.259 

R$ 25.960 

R$ 18.938 

R$ 41.618 

R$ 47.070 

R$ 29.200 

R $ M I L H A R E S I N V E S T I D O S

 

 

  

 Em relação ao market-share da Oi, existem duas vertentes bastante diferenciadas de 

forma de atuação: a telefonia fixa e a celular. Na fixa, em que a Telemar (hoje, Oi Fixa) 

detinha o monopólio pré-privatização, a liderança é inconteste e absoluta, posição que vem 

sendo, pouco a pouco, ameaçada – com queda percentual constante: em 2004, a participação 

da então Telemar era de 96,1% na Região 1; ao final de 2007, caiu para 88,1% e, em 2008, 

para 85,3%147. Mesmo com uma diminuição de participação significativa, se devendo bastante 

a operadoras que estão “atacando” em mercados específicos (a Embratel em grandes empresas 

e a GVT no mercado de varejo de alto poder aquisitivo, de forma geral), o “negócio” telefonia 

fixa ainda responde pelo sustento do grupo. Nos estados, a situação segue lógica semelhante. 

 A telefonia móvel, apesar de ainda relativamente reduzida em termos de receita para a 

Oi, começa a aumentar sua participação no negócio: se, em 2004, era de apenas 10%, em 

2008, chegou a 24%. 

 

Tabela XIII – Participação na receita – fixa e móvel 

2004 2005 2006 2007 2008

FIXA 90% 88% 86% 82% 76%

MÓVEL 10% 12% 14% 18% 24%  

                                                 
147 Fonte: Teleco. Disponível em: http://www.teleco.com.br/ntfix.asp. Acesso em: fevereiro, 2010. 

Fonte: Balanços Sociais da Telemar e Oi. 

Fonte: Relatório anual 2008. 
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 A Oi entrou no mercado de telefonia móvel após suas principais competidoras: Vivo, 

Claro e TIM. Apesar disso, com um mercado muito mais competitivo, exerce a liderança de 

mercado na Região 1 como um todo – há estados em que mantém uma larga margem frente 

aos concorrentes, enquanto, em outros, está bem atrás. Sua participação, atualmente, é de 

27,78%148, alternando subidas e quedas. 

Tabela XIV – Market-share telefonia móvel – Região 1 

2007 2008 2009

Oi 30,0% 30,4% 27,8%

Vivo 23,8% 24,4% 25,9%

TIM 26,4% 20,7% 24,6%

Claro 20,0% 24,1% 21,2%  

 

 Sua estratégia de comunicação envolve investimentos altos em publicidade e 

propaganda, além de patrocínios que podem partir, principalmente, de três áreas do grupo: 

Comunicação Corporativa, Relações Institucionais e Oi Futuro. As áreas decidem por si só 

onde irão investir, mas articulam-se formalmente em fóruns em que compartilham suas 

direções e procuram não “repetir” investimentos, nem ir de encontro às estratégias comuns a 

todas. A maior parcela de recursos está sob responsabilidade da área de Comunicação, que 

procura alinhar a atuação em cada estado a uma estratégia de identidade com a marca Oi, 

regional (a partir de 2009, nacional). Os principais objetivos do marketing não contemplam 

um visão “estadualizada”149, mas sim a promoção dos serviços integrados (em telefonia fixa, 

móvel e internet) e campanhas específicas que enfocam produtos direcionados a segmentos 

específicos de mercado – por exemplo, camadas de mais baixa renda que desejam possuir o 

serviço de telefonia fixa ou móvel – mas com menor custo. Assim, o que se procura mostrar é 

que o montante de investimentos em marketing a partir da área de Comunicação é muito 

maior que o investido nos projetos patrocinados pelo Oi Futuro, por exemplo. Apenas em 

2008, a Oi investiu R$ 491 milhões em despesas de marketing (Tele Norte Leste Participações 

S/A, 2008: 100), frente a pouco mais de R$ 47 milhões nos patrocínios culturais incentivados, 

através do Oi Futuro. Deste modo, percebe-se que não se espera de investimentos a partir das 

áreas de comunicação e do braço de responsabilidade social a mesma espécie de retorno, pois 

suas atuações e finalidades não são as mesmas, sob o ponto de vista do curto prazo, afeito 

mais à lógica racional empresarial. Enquanto a primeira (comunicação) tem por meta lidar 

                                                 
148 Fonte: Teleco. Disponível em: http://www.teleco.com.br/mshare_reg.asp. Acesso em: fevereiro, 2010. 
149 Exceção à regra foi a maciça campanha de entrada no estado de São Paulo, em 2008, em função de ser o 
maior mercado do país. 

Fonte: Teleco. 
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com um market-share desfavorável e revertê-lo a seu favor, por exemplo, a outra 

(representada pelo Oi Futuro) lida com o longo prazo e a sustentabilidade da empresa. 

 Para reforçar esta percepção, é relevante salientar que, em nenhuma das entrevistas 

realizadas, houve – por parte dos entrevistados – qualquer menção a participação de mercado, 

resultados de receita, lucros, quantidade de clientes ou outros indicadores de uma operação 

bem sucedida a partir de uma visão de negócio. O mesmo argumento se verificou no tocante a 

questão de número de reclamações junto a órgãos de defesa do consumidor. Neste aspecto, 

parece, por outro lado, ser uma opinião comum (aos entrevistados) a de que, mesmo aqueles 

que têm conhecimento dos problemas enfrentados pela companhia no que tange a problemas 

de má qualidade no atendimento e reclamações de clientes, passam a adotar uma imagem 

melhor da Oi quando conhecem o trabalho desenvolvido pelo Oi Futuro. Um exemplo, citado 

em uma das entrevistas, foi a de uma recente visita ao Oi Futuro de profissionais da Anatel 

(ainda que não façam parte de um órgão de defesa do consumidor, mas uma autarquia que 

fiscaliza a qualidade dos serviços prestados pela Oi), de vários estados. Após conhecerem, por 

meio de uma apresentação, os projetos nas áreas de educação e cultura promovidos e apoiados 

pelo instituto, foi dito que “... agora, quando as pessoas fossem reclamar da Oi, eles já teriam 

uma outra maneira de ver a empresa, e isso tinha ajudado no processo de eles entenderem e 

elucidarem várias questões em relação a empresa que eles não sabiam.” (Braga: 2010). 

VII – Distribuição de projetos por estado (2003-2007) – Acumulado 

50,51%

13,31%

10,92%
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5,46%
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Fonte: Balanços Sociais da Telemar e Oi. 
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 O fato é que não foi possível efetuar correlações diretas entre os investimentos já 

realizados – em função dos estados onde os recursos foram aplicados – e variáveis 

diretamente mercadológicas ou financeiras. Há necessidade de se observar, por outro lado, 

que a escolha dos estados em que os patrocínios culturais serão materializados não é 

absolutamente desvinculada de questões econômicas. Explica-se: uma vez que os projetos são 

incentivados, muito mais chances de concretização terão aqueles que vierem de estados onde 

existe lei estadual de incentivo a cultura. Eventualmente, quando um projeto é muito bem 

qualificado (mais adiante, este processo será explorado em detalhes), pode buscar sua 

viabilização procurando enquadrar-se nas leis federal ou municipal (caso estas se apliquem a 

suas características e se houver recursos financeiros suficientes previstos baseando-se nestas 

outras leis) ou, ainda, em exceções bastante pontuais, inteiramente com recursos próprios da 

iniciativa privada (no caso, a Oi) – aproximando-se de uma espécie de mecenato de fato. 

6.2.  Critérios para a escolha de projetos 

A iniciativa privada, através das áreas de responsabilidade social vinculadas a grandes 

empresas – como no caso de Oi e Oi Futuro - possui critérios peculiares para a seleção dos 

projetos nos quais irá aplicar os recursos na forma de patrocínio cultural. Via de regra, os 

critérios constam dos editais – uma modalidade de escolha que tem, entre seus fundamentos, a 

busca por tornar objetiva a opção por um ou outro projeto, deixando todos os proponentes (ou 

“concorrentes”) em igualdade de condições de disputa. A propósito, a utilização de editais por 

empresas privadas é fenômeno relativamente recente, se comparado com empresas e órgãos 

públicos, a maioria deles sujeitos a rígidas regras para seleção de fornecedores, por exemplo, 

quando são obrigados a observar o que ditam leis como a das licitações150, que estabelece 

regras claras sobre os procedimentos para contratação de serviços ou produtos. O objetivo de 

leis, regras ou procedimentos tratando minuciosamente do assunto é oferecer o maior nível 

possível de clareza quanto aos processos aos interessados na integridade da escolha de um 

eventual contratado, coibindo abusos. No caso da administração pública, o maior interessado 

é o cidadão, pelo menos aquele que tiver acesso pleno ao andamento  do processo. No caso de 

empresas de capital aberto e sujeitas ao olhar atento de órgãos reguladores, de defesa do 

consumidor, representantes do mercado acionário e, naturalmente, de milhões de clientes, a 

transparência é um valor fundamental. 

                                                 
150 BRASIL. Lei n. 8.666, 1993. 
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De volta à questão dos critérios, pode-se afirmar, porém, que há outros (não constantes 

dos editais) não manifestos de modo formal.  

Mas, nos editais, há sempre um item que dá conta de quais são os critérios formais 

através dos quais será feita a avaliação de cada projeto, como nos exemplos citados a seguir, 

da Caixa Econômica Federal e da Eletrobrás: 

Patrocínio para Festivais de Teatro e Dança – 2009151 

“Os projetos serão selecionados com base nos seguintes critérios: 

� Perspectiva de contribuição ao enriquecimento sociocultural da 

comunidade. 

� O caráter de responsabilidade social. 

� Concepção geral do projeto, currículo do proponente e das 

companhias integrantes e programação. 

� Expectativa de interesse do público. 

� Adequação orçamentária.” 

Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural – 2009152 

“Os projetos serão analisados com base nos seguintes critérios: 

� Perspectiva de contribuição ao enriquecimento sociocultural da 

comunidade. 

� Currículo da empresa proponente. 

� Qualificação do projeto, de acordo com cada segmento: 

� Artes cênicas e música: concepção geral do espetáculo, 

currículo dos integrantes, texto dramático ou roteiro. 

� Artes visuais: concepção da exposição (técnica e 

coerência da proposta), currículo dos artistas e curador. 

� Mostras e festivais de cinema: temática, programação, 

currículo do curador. 

� Lançamento de livro: temática e currículo do escritor. 

                                                 
151 Edital No. 001/2008 da Caixa Econômica Federal. 
152 Edital No. 001/2007 da Caixa Econômica Federal. 
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� Palestras, encontros, cursos, workshops e oficinas: 

temática, conteúdo programático, carga horária e currículo 

dos profissionais envolvidos. 

� Expectativa de interesse do público. 

� Adequação do projeto aos espaços físicos disponíveis. 

� Racionalização da ocupação dos espaços em função de períodos 

previstos para montagens e as demais programações. 

� Adequação orçamentária.” 

Programa Eletrobrás de Cultura: patrocínio à produção teatral153 

“[...] Dos critérios para a avaliação e seleção dos projetos: 

1. Relevância e mérito qualitativo: serão considerados aspectos como 

exemplaridade, ineditismo, pioneirismo, potencial transformador, 

difusão (eficácia das atividades propostas para a difusão e 

divulgação do projeto), mérito intrínseco do projeto (análise da 

relevância do conteúdo proposto), perspectiva de contribuição ao 

enriquecimento sociocultural da comunidade, alcance e acesso de 

público. 

2. Viabilidade técnica, físico-financeira e de prazo: serão avaliados 

aspectos como consistência da proposta e a coerência entre as fases, 

as demandas do projeto com os itens que integram o orçamento 

proposto, adequação dos custos orçados, qualificação e competência 

técnica da equipe envolvida na realização do projeto. 

Na fase de seleção, serão avaliados os documentos apresentados pelo 

proponente considerando os seguintes pontos: 

a) Realização de atividades objeto deste edital nos últimos dois anos. 

b) Formas de registro e disponibilização dos trabalhos já 

desenvolvidos e 

c) Planejamento de formas de interação com a comunidade e garantias 

de acesso público ao projeto [...]” 

 

                                                 
153 Programa Eletrobrás de Cultura. Patrocínio à produção teatral. Edital de seleção pública de projetos de 
patrocínio – 2009. 
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Nos editais do Oi Futuro, os critérios também são explicitados: 

Patrocínios Culturais Incentivados154 

“Critérios de Avaliação: 

� Capacidade técnica do proponente e da equipe. 

� Objetivos, os resultados esperados e a sua real viabilização. 

� Desdobramentos sociais para a região onde está inserido. 

� Parcerias existentes, capacidade de mobilização de sua área 

cultural. 

� Público beneficiado. 

As avaliações serão baseadas nos dados e informações 

apresentados na ficha de inscrição e nos anexos ao projeto. Serão 

consideradas as especificidades da área cultural selecionada e da 

região onde o projeto será realizado.” 

Na ficha de inscrição deste último edital, exige-se que o proponente a patrocínio 

descreva o modo com que seu projeto – uma vez realizado – pode contribuir para dar 

visibilidade à marca da empresa patrocinadora e como pode colaborar para a democratização 

do acesso de diferentes camadas da população à produção artística.155 

Nota-se que os quatro editais acima possuem um foco explícito em critérios técnicos, 

pretendendo deixar pouco espaço para a exposição de critérios artísticos ou majoritariamente 

subjetivos, primando, assim, pela tentativa de dar objetividade ao processo. 

Em uma esfera complementar ao que foi citado, existem critérios internos às empresas 

patrocinadoras que não são divulgados. Faz todo o sentido que cada empresa tenha interesses 

específicos em como deseja dar visibilidade à sua marca, uma vez que – em função do 

segmento em que atua – tem necessidade de “dar satisfação” à sociedade (representada por 

seus clientes atuais e potenciais, a seus empregados, aos órgãos reguladores e ao governo, 

acionistas, entre outros) sobre como exerce sua responsabilidade social. Ora, se tratamos de 

empresas de exploração de petróleo ou mineradoras, a imagem de ser “ecologicamente 

responsável” é interessante de se fixar publicamente; se são empresas relacionadas a 

telecomunicações, a questão da inclusão digital estaria na “ordem do dia”; se são empresas 

                                                 
154 Edital de Patrocínios Culturais Incentivados do Oi Futuro – Período 2007/2008. 
155 Edital de Patrocínios Culturais Incentivados do Oi Futuro. Ficha de Inscrição – Período 2007/2008. 
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voltadas à prestação de serviços de interesse público, com maior ou menor participação do 

Estado (estatais ou de economia mista), outro tipo de satisfação tem de ser dado: onde é 

aplicado o dinheiro do contribuinte, por exemplo. É importante salientar que esta não é uma 

análise, nem poderia ser, monolítica. Os interesses de cada organização quanto a divulgação 

de sua imagem podem mudar significativamente ao longo do tempo – buscando alinhamento 

ou se antecipar à conjuntura de mercado, por exemplo – ou, ainda, podem ser distintos em 

função de quem irá enxergar esta imagem. Uma mesma empresa que atue no segmento de 

telecomunicações pode entender que será “visível” positivamente não apenas quando divulga 

suas ações de responsabilidade social no que tange ao estímulo e contribuição para a inclusão 

digital das pessoas, mas também por seu envolvimento com outras questões que afetam a 

sociedade como um todo: educação, cultura, meio-ambiente, entre outras – ainda que sejam 

aspectos não necessariamente atrelados ao seu negócio-fim. O que se afirma é que uma 

empresa que tenha pretensão de longevidade não permite que suas ações privilegiem apenas 

uma faceta de sua imagem. Naturalmente que ela pretende estar em vantagem quando 

comparada – por seus consumidores – a seus competidores mais imediatos: a Oi pretende ser 

melhor avaliada sob estes aspectos, frente a seus habituais concorrentes, Embratel, Telefônica, 

Vivo, Claro, TIM e outros. Ocorre que também pretende ser melhor valorada em comparação 

com empresas outras que, se não concorrem no setor de telecomunicações, competem para 

acesso a capital de investimento no mercado de ações, por exemplo. Assim, se um potencial 

acionista tem à sua frente um “cardápio” de opções de empresas onde investir, mesmo que de 

segmentos diferentes (como bancos, mineradoras, operadoras de telefonia ou fabricantes de 

aviões), pode ter uma propensão maior a aplicar seus recursos naquela que investe também no 

longo prazo. Pode ser este um dos pontos nevrálgicos a explicar porque não se explicitam 

deliberadamente os critérios que vão além dos técnicos para a escolha dos projetos e 

conseqüente associação da imagem da empresa no uso de marketing cultural atrelado a este 

tipo de iniciativa: são múltiplos e dinâmicos. Além disso, a opção por não tornar públicos os 

critérios pode ser inconsciente por parte dos indivíduos decisores (não divulgando suas 

próprias idiossincrasias), por exemplo. 

Deste modo, o entendimento de quais são as regras explícitas e implícitas para uma 

empresa patrocinadora escolher o projeto com que vai trabalhar pode ser útil para que haja 

uma reflexão sobre a adequação destes critérios, tanto para a própria empresa, quanto para 

quem pensa, estrutura, desenvolve, realiza e avalia projetos culturais. É compreensível que os 

critérios que chamaremos neste trabalho de “implícitos” o são por algum motivo. Nem sempre 

uma organização ou uma empresa deseja que os “reais” motivos pelos quais opta por se 
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envolver ativamente neste projeto e não em outro sejam levados a público. Em um ambiente 

competitivo – em quaisquer setores da economia considerados – faz parte da estratégia de 

uma organização reforçar sua imagem em determinada direção e desviar a atenção de 

questões que podem não ser convenientes aos seus propósitos. 

Avaliando os editais divulgados pelo Instituto Telemar e, depois, pelo Oi Futuro, é 

possível separar os critérios que norteiam a avaliação de projetos submetidos entre os que 

estão apresentados no edital (e que costumam orientar o proponente sobre como deve 

descrever seu projeto) – como apresentados anteriormente com os exemplos de Caixa, 

Eletrobrás e Oi Futuro – e os que constam do texto de apresentação do programa de 

patrocínios culturais incentivados a cada ano. 

No edital 2005-2006, isto é, de projetos enviados em 2005 para serem avaliados e 

realizados em 2006, o texto de apresentação cita alguns aspectos que são levados em conta: 

� “A relevância do projeto cultural no seu estado de atuação, no que diz 

respeito à articulação de parcerias nos diversos setores da sociedade e 

formação de público crítico; 

� A utilização de novas técnicas e articulação de linguagens contemporâneas 

nas produções artísticas; 

� A criação de oportunidades de acesso a um público tradicionalmente 

afastado da agenda cultural do país.” 

No edital 2006-2007, o texto diz o seguinte: 
 

“A Oi e a Telemar estão presentes nos principais momentos da cultura 

brasileira, apoiando iniciativas que se caracterizam por democratizar o acesso 

às manifestações culturais pelos mais diferentes segmentos da população. 

Temos a alegria de mais uma vez abrir as portas para a produção cultural do 

Brasil. Nosso interesse é incentivar projetos originais e criativos, que apostem 

na utilização de novas técnicas e linguagens, na interface entre arte e 

tecnologia e gerem impacto sobre a agenda cultural local e nacional.” 

No edital 2008-2009, a mensagem vem em outro formato, ainda na introdução: 

 “A Oi valoriza iniciativas que tenham conceitos como identidade, 

acesso, desenvolvimento, expressão e inovação. 
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� IDENTIDADE 

As diversidades regionais. A valorização de talentos e sotaques. A 

cultura como retrato do Brasil. 

� ACESSO 

Formação de novas platéias. Agenda cultural para todos. A cultura 

como conquista da cidadania. 

� DESENVOLVIMENTO 

Geração de renda e novas oportunidades de mercado. Formação de 

profissionais e artistas. A cultura como fomento. 

� EXPRESSÃO 

Linguagens artísticas plurais. Intercâmbio de idéias. A cultura como 

liberdade. 

� INOVAÇÃO 

Convergência de novas tecnologias. Atitude. A cultura como poder 

transformador.” 

 

 Do discurso presente nos três textos, é possível recortar diversos indicativos do que 

são conceitos e valores presentes na estratégia da Oi para a execução de seu papel na área de 

cultura e, mais especificamente, nos patrocínios incentivados – assim, o entendimento do que 

é “bem visto” pela empresa no conteúdo e forma dos projetos que lhe são submetidos pode 

facilitar o trabalho dos artistas e produtores que buscam nela sua alternativa de financiamento. 

A partir da observação destas informações e, principalmente, das entrevistas realizadas, foi 

possível tecer uma avaliação dos indicativos, critérios e do posicionamento da Oi em relação a 

eles no estabelecimento de seu modo de atuação. 

 Os que classifiquei como indicativos são: articulação de parcerias na sociedade local, 

formação de público crítico, novas técnicas e linguagem contemporânea, universalização do 

acesso a cultura, interface entre arte e tecnologia, diversidade de identidades, formação de 

mercado cultural (produtor e consumidor) e liberdade cultural e intercâmbio. 

 A Oi possui interesse direto na multiplicação, no "boca-a-boca" acerca de seu 

investimento em projetos sociais (em cultura ou em outras áreas): assim, uma pequena 

presença inicial e com boa imagem da empresa, pode se converter em mídia espontânea. O 

estímulo a transformação dessas iniciativas em políticas públicas, por exemplo configura-se 

como um dos modos de tangibilizar seu esforço pela articulação de parcerias na sociedade 

local em que atua. 
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 Um público crítico terá mais ferramentas ou condições de valorizar as iniciativas da Oi 

em projetos sociais, potencializando sua imagem quando comparada a de outras empresas. 

 A valorização do uso de novas técnicas e linguagem contemporânea transparece na 

intenção da empresa querer ser percebida como inovadora. Toda sua comunicação é calcada 

neste premissa: sua publicidade, propaganda e patrocínios em outras áreas – como música e 

esportes – são reflexos e comprovações disto. A arte contemporânea ("carro-chefe" do que é 

exposto em seus centros culturais) é absolutamente alinhada com esta direção. 

 Sua experiência nos projetos realizados e em andamento de universalização do acesso 

à telefonia, em primeiro lugar, e de acesso a internet em todos os municípios de sua área de 

atuação, em segundo lugar (por obrigação regulatória) lhe permitem capitalizar a imagem de 

empresa brasileira comprometida com a sociedade. O mesmo conceito aplicado à educação e 

cultura complementa sua posição, isto é, posicionar-se claramente como tendo a missão de 

levar o acesso a cultura a todos combina com seu negócio-fim. 

 O foco na interface entre arte e tecnologia encontra-se nas manifestações que 

estabelecem pontes entre as artes e as comunicações, aproveitando as ferramentas que a 

tecnologia (telefonia, rádio, internet, TV e cinema em seus mais variados formatos) oferece, 

possuindo mais apelo junto a Oi. Quando há essa interface, a geração de conteúdo artístico de 

qualidade que pode ser veiculado através das diversas plataformas da Oi e a chegada da arte 

ao seu público ganha múltiplos meios. 

 Em relação a aceitação e exploração da diversidade identitária, percebe-se que, ainda 

que Rio de Janeiro e São Paulo sejam os maiores pólos irradiadores de manifestações 

culturais, em função de todo um contexto histórico, a variedade (ou diversidade) cultural 

brasileira é imensa. Assim como pode ser um grave erro uma empresa se dirigir a seu público-

alvo a partir de uma visão uniforme (tomando todos como "cariocas" ou "paulistas"), será 

também se não reconhecer a riqueza dos valores culturais de cada região. O mercado 

consumidor de cultura é ainda mais complexo que o mercado de usuários de tecnologia. 

Investir neste reconhecimento traz aprendizado para a iniciativa privada. Em muitas empresas, 

as áreas de marketing, por exemplo, tem hoje entre seus profissionais especialistas em 

antropologia, psicologia e sociologia, para aprender a lidar melhor com os gostos e 

preferências de seu público-alvo (“pensar globalmente, mas agir localmente”) em cada lugar. 

 A criação de um mercado de cultura pode contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social de regiões onde a Oi está presente: mais desenvolvimento implica em 

mais demanda por serviços que ela pode prestar. Assim, a implantação consistente e sólida 
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(ainda que dinâmica) de uma cadeia ou indústria cultural implica na criação de produtores e 

consumidores mais fortes e propensos a fazer negócios com a Oi no longo prazo. 

 Por fim, liberdade e intercâmbio culturais alinham-se com a questão da diversidade de 

identidades, com o uso de técnicas inovadoras e tecnologia. Ao invés de reduzir a afirmação 

da identidade cultural local ou regional a um contraponto ao movimento massificador da 

globalização, usa-se todo o ferramental dado para enriquecer o regionalismo, evoluindo-o na 

direção escolhida por seus protagonistas, e não pela que tenta ser imposta "de fora". Oferecer 

os meios, com seus serviços, é o que pode mover a Oi para dar sustentabilidade a seu negócio-

fim. 

 Olhando atentamente para as características do posicionamento da Oi em relação aos 

indicativos que estão expressos em sua política de patrocínios, ainda que os motivadores não 

sejam os mesmos do Estado (que tem por obrigação constitucional promover a cultura em 

todos os vieses apresentados), o atingimento de ambas as metas guarda clara identificação. 

Um país com educação, saúde e cultura universalizadas pode se tornar também um país 

melhor “mercado consumidor” para a iniciativa privada. 

 Como não foi possível acessar o levantamento em sistema informatizado com as 

informações de todos os projetos patrocinados até o momento, a alternativa encontrada para 

fazer uma avaliação do histórico foi consultar os Balanços Sociais publicados pela Telemar e, 

depois, pela Oi, de 2003 a 2007. Nestes documentos, são citados alguns dos projetos 

patrocinados a cada ano, configurando-se, assim, em uma amostra relativamente aleatória. Na 

realidade, estes foram os projetos que a empresa optou por divulgar formalmente. O universo 

atingido aqui foi de 298 projetos156 – o total de projetos patrocinados neste mesmo período foi 

de 404. Aqui, é possível observar a evolução anual da distribuição percentual por área cultural 

e por estado proponente de cada projeto. 

  

                                                 
156 Os projetos foram listados, um a um, com sua descrição resumida e, então, classificados por área cultural e 
estado proponente. 
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VIII – Percentual de participação por área cultural 
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 No gráfico anterior e no detalhe da tabela a seguir, é possível chegar à constatação de 

que não há um comportamento homogêneo ao longo do tempo na distribuição percentual 

entre as áreas culturais. Em todas elas, a variação é significativa. No entanto, observa-se uma 

nítida predominância dos projetos de teatro e cinema. Em um patamar pouco abaixo, música e 

cultura popular se apresentam. Dentre as outras, artes visuais, tecnologia e novas mídias e 

espaços culturais, aparentemente, crescem – mas é cedo para dizer que isso é uma tendência 

(pelo menos, baseado no histórico). 

 

Tabela XV – Evolução por área cultural 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 % A C U M U L A D OT E A T R O
15,6% 30,6% 20,0% 27,5% 21,4% 22,9%C I N E M A
33,3% 22,2% 22,9% 18,8% 15,2% 20,5%M Ú S I C A
20,0% 16,7% 11,4% 17,4% 19,6% 17,8%C U L T U R A P O P U L A R
13,3% 16,7% 8,6% 15,9% 11,6% 13,1%P U B L I C A Ç Ã O E D O C U M E N T A Ç Ã O

4,4% 0,0% 11,4% 7,2% 6,3% 6,1%P A T R I M Ô N I O C U L T U R A L
8,9% 2,8% 11,4% 5,8% 0,9% 4,7%A R T E S V I S U A I S
2,2% 2,8% 5,7% 1,4% 7,1% 4,4%D A N Ç A
2,2% 8,3% 8,6% 2,9% 3,6% 4,4%T E C N O L O G I A E N O V A S M Í D I A S
0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 7,1% 3,4%E S P A Ç O S C U L T U R A I S
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 2,7%  

Fonte: Balanços Sociais Telemar e Oi. 2003-2007. 

Fonte: Balanços Sociais Telemar e Oi. 2003-2007. 
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IX – Percentual de participação por estado 
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 Quanto a distribuição percentual por estado – ver gráfico anterior e tabela a seguir – há 

uma predominância clara dos projetos do Rio de Janeiro. Este recebeu o maior percentual dos 

recursos investidos com o maior número de projetos realizados, em todos os anos. Vários 

fatores contribuíram para este quadro: o Rio de Janeiro é um dos maiores centros irradiadores 

de cultura do país, sempre teve o maior número de projetos inscritos no programa (conforme 

será visto mais adiante) e apresenta um bom desempenho na captação de recursos através de 

sua lei estadual de incentivo a cultura. Bahia e Minas Gerais dividem o patamar abaixo e o 

Pará mostra um crescimento contínuo em sua fatia de participação. É fundamental ressaltar 

que esta distribuição deve ser radicalmente alterada nos anos que virão, em virtude da 

ampliação da área de atuação da Oi (para todo o Brasil) e, por conseguinte, do Oi Futuro. 

Atestando esta expectativa, o número de inscrições de projetos para o período 2009-2010 

(projetos que serão patrocinados e levados a efeito em 2010) chegou a mais de 5.400, mais 

que o dobro da média dos anos anteriores. Estados como São Paulo e os das regiões Centro-

Oeste e Sul devem começar já com uma participação significativa – caso possuam leis de 

incentivo adequadas. 

 

 

Fonte: Balanços Sociais Telemar e Oi. 2003-2007. 
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Tabela XVI – Evolução por estado 

 

  

 

 

 Foi possível obter acesso mais detalhado – consultando o Sistema de Patrocínios 

Culturais Incentivados do Oi Futuro – a dados referentes aos projetos submetidos e pré-

selecionados157 em 2008 (para realização em 2009). A seguir, são apresentadas comparações 

entre os percentuais de projetos submetidos e os pré-selecionados, classificados de acordo 

com as áreas culturais, com os estados de origem dos proponentes e do valor de patrocínio 

solicitado. 

  

                                                 
157 Uma lista de projetos pré-selecionados pela comissão de cultura do Oi Futuro, que seria posteriormente 
reduzida, de acordo com seus critérios (o que será explorado mais adiante, neste trabalho). 

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 % A C U M U L A D OR J
55,6% 58,8% 47,1% 52,9% 45,5% 50,5%M G
20,0% 8,8% 8,8% 13,2% 13,4% 13,3%B A

6,7% 5,9% 8,8% 11,8% 14,3% 10,9%C E
8,9% 11,8% 14,7% 7,4% 8,0% 9,2%P A
0,0% 5,9% 2,9% 5,9% 8,0% 5,5%R N
2,2% 5,9% 2,9% 5,9% 2,7% 3,8%P I
2,2% 2,9% 2,9% 1,5% 1,8% 2,0%V Á R I O S
2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 2,0%S P
0,0% 0,0% 2,9% 1,5% 1,8% 1,4%G O
2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%A L
0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,3%P E
0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,3%R R
0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,3%

Fonte: Balanços Sociais Telemar e Oi. 2003-2007. 
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X – Projetos inscritos, por área cultural 
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XI – Projetos pré-selecionados, por área cultural 
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Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados – Oi Futuro. 2008-2009. 

Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados – Oi Futuro. 2008-2009. 
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XII – Projetos inscritos, por estado 
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XIII – Projetos pré-selecionados, por estado 
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Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados – Oi Futuro. 2008-2009. 

Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados – Oi Futuro. 2008-2009. 
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XIV – Projetos inscritos, por valor solicitado 
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XV – Projetos pré-selecionados, por valor solicitado 
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Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados – Oi Futuro. 2008-2009. 

Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados – Oi Futuro. 2008-2009. 
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 Ainda que os gráficos representem somente retratos de um único ano de inscrição e 

seleção de projetos, permitem verificar alguns comportamentos dignos de nota. 

 Teatro, cinema, música e artes visuais são os mais presentes, tanto nos projetos 

submetidos (somando 72,4%), quanto nos pré-selecionados (73,3%). No entanto, observa-se 

que teatro e música cederam espaço percentual para projetos de artes visuais e cinema, sendo 

este último o mais privilegiado (16,8% dos projetos submetidos, mas 28,7% dos pré-

selecionados). A estratégia do Oi Futuro, portanto, mostra uma priorização para projetos de 

cinema. 

 Já em relação aos estados dos proponentes, o Rio de Janeiro permanece sendo o que 

mais submete (45,2%) e mais tem projetos pré-selecionados (51,4%) – a concentração é 

aguçada. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará são os que vêm a seguir na 

participação em projetos submetidos (somando 41,1%). Nos pré-selecionados, pouca 

alteração é observada: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Pará (com 28,4%) são os mais 

relevantes, após o Rio de Janeiro. 

 Já em relação ao valor solicitado de patrocínio à Oi pelos proponentes, os de 

orçamento158 médio (entre R$100 mil e R$300 mil) quase não sofrem alteração em sua 

participação percentual – na mudança de inscrição para pré-seleção. No entanto, observa-se 

que quase a metade do total de projetos pré-selecionados possui orçamento superior a R$300 

mil, enquanto os de menor valor (menos que R$100 mil), respondem por apenas 11,5% entre 

os pré-selecionados. Isso pode significar que a Oi está optando por patrocinar um número 

menor de projetos, mas com maior orçamento (com a expectativa de que tenham maior 

qualidade e retorno). 

 A distribuição de projetos submetidos por estados irá ser profundamente alterada a 

partir de 2009, pois o programa de patrocínios passa a abranger também a região 

originalmente coberta pela Brasil Telecom. Assim, são incorporados mais nove estados e o 

Distrito Federal aos 17 que já faziam parte do público-alvo do Oi Futuro: Acre, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e 

Tocantins. A seguir, são apresentadas as distribuições percentuais por estados e por áreas 

culturais dos projetos submetidos no processo de 2009-2010159, que chegaram a mais de 5.300 

inscrições. Ainda não há divulgação dos selecionados. 

 

                                                 
158 Importante ressaltar que estes valores não necessariamente se relacionam ao orçamento total dos projetos, 
mas apenas ao montante solicitado à Oi. Naturalmente, os proponentes podem prevêr e contar com o patrocínio 
de outras empresas paralelamente ao da Oi. 
159 Projetos inscritos no edital em 2009, que serão selecionados e realizados em 2010. 
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XVI – Projetos inscritos, por área cultural (2009-2010) 
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XVII – Projetos inscritos, por estado (2009-2010) 
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Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados – Oi Futuro. 2009-2010. 

Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados – Oi Futuro. 2009-2010. 
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 Para efeito de comparação em relação ao percentual de inscrições – por área cultural – 

baseado nos gráficos apresentados, verifica-se que não houve qualquer alteração significativa 

na distribuição entre os anos em que o programa cobria apenas os estados da Região 1 e São 

Paulo e 2009, já cobrindo todo o país. Isso não quer dizer, necessariamente, que o perfil dos 

projetos submetidos será sempre esse, quer englobando Sudeste, Nordeste e Norte, quer o 

Brasil inteiro. Nos próximos anos, se e quando o Oi Futuro for mais reconhecido em suas 

novas áreas de atuação, é possível que haja alguma mudança nesta distribuição, em função de 

sua própria atuação e também por especificidades quanto a identidade e diversidade regionais 

no tocante à áreas culturais mais representativas de cada estado. 

 O que se pode depreender da análise dos números e distribuições dos projetos 

patrocinados aponta em múltiplas direções. Os critérios divulgados pelo Oi Futuro em seus 

editais, aparentemente, contemplam a grande maioria das possibilidades: desde as variadas 

áreas de manifestação artístico-cultural, passando por projetos situados nos grandes centros ou 

em localidades ermas, com artistas conhecidos do grande público ou iniciantes, dos subúrbios 

ou das áreas nobres urbanas e com pouco ou muito uso de tecnologia. Mas, o que ficou 

marcado de mais significativo foi uma concentração de projetos de teatro, cinema e música, 

além do Rio de Janeiro como principal estado proponente. Entretanto, consultando-se o 

SalicNet – Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura160 – do MinC, observa-se que, 

historicamente, as áreas de teatro e música são as que mais submetem projetos, quando em 

comparação com todas as outras161. Ainda que estas estatísticas do MinC refiram-se aos 

incentivos na esfera federal e uma clara maioria dos incentivos utilizados pela Oi em seus 

patrocínios esteja vinculada a leis de incentivo estaduais, é razoável entender como análogos 

estes números. 

  

                                                 
160 As consultas oferecidas ao público trazem dados, desde 1993, sobre os recursos disponibilizados para a área 
cultural por meio dos mecanismos do mecenato e do Fundo Nacional de Cultura. É possível levantar quais foram 
os projetos culturais já realizados no país com o apoio da Lei Rouanet, por região, estado e ano de realização. 
Comparando os números também pode ser traçado um histórico da evolução da captação de recursos e do apoio 
financeiro a projetos. MinC. SalicNet. 
Disponível em: http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php. Acesso em: fevereiro, 2010. 
161 Para detalhes acerca da classificação das áreas e segmentos culturais, segundo os critérios do MinC, consultar 
o Anexo 10.5 deste trabalho. 



 126

XVIII – Percentual de projetos propostos (lei Rouanet), por área (2003-2009) 

 

20,2%

13,2%

7,3%

10,8%

19,4%

23,1%

6,0%

Artes Cênicas

Artes Integradas

Artes Visuais

Audiovisual

Humanidades

Música

Patrimônio Cultural

 

 

 

Tabela XVII – Quantidade de projetos submetidos para a a lei Rouanet, por ano e área 

 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 A c u m u l a d o %A r t e s C ê n i c a s
1.077 1.111 1.802 1.528 1.839 1.607 1.387 10.351 20,2%A r t e s I n t e g r a d a s

402 501 1.051 993 1.501 1.152 1.154 6.754 13,2%A r t e s V i s u a i s
364 534 727 561 584 659 302 3.731 7,3%A u d i o v i s u a l
449 489 973 901 1.094 1.071 543 5.520 10,8%H u m a n i d a d e s

1.147 1.326 1.858 1.388 1.668 1.564 991 9.942 19,4%M ú s i c a
1.036 1.344 2.209 1.878 2.183 1.902 1.247 11.799 23,1%P a t r i m ô n i o C u l t u r a l

381 421 643 514 533 382 199 3.073 6,0%T O T A L
4.856 5.726 9.263 7.763 9.402 8.337 5.823 51.170 100,0%  

 

 

 De 2003 a 2009, o percentual de projetos submetidos de artes cênicas (teatro, em sua 

maioria), música (música popular, na maior parte) e humanidades (edição de livros, 

principalmente) foi significativamente maior que nas outras áreas. A área de audiovisual 

(cinema) não tem tanta participação por ser contemplada por uma lei específica para seu setor, 

dificultando a comparação. Já a área de humanidades talvez não tenha tanto reflexo para 

projetos da iniciativa privada (no caso da Oi, pelo menos), entre outras possíveis causas, por 

Fonte: MinC. SalicNet. Consulta realizada em fevereiro, 2010. 

Fonte: MinC. SalicNet. Consulta realizada em fevereiro, 2010. 
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haver um limite de tiragem de publicações relativamente baixo162 e, assim, ter o público 

potencialmente atingido menor que nas outras áreas. Desta forma, a presença maciça de 

projetos de teatro e música dentre os patrocinados, por exemplo, pode se dever a estas áreas 

também serem das que mais submetem projetos. 

 Prosseguindo, para efeito de comparação entre critérios adotados pela iniciativa 

privada – listados aqui os percebidos como os praticados pelo Oi Futuro – e os utilizados pelo 

poder púbico, vale citar alguns dos (critérios) adotados pelo MinC para a avaliação de 

projetos submetidos para obtenção de benefícios através da Lei Rouanet. Em seu artigo 25 

(Brasil, 1991), dispõe sobre os objetivos dos incentivos: 

 

“Os projetos [...] objetivarão desenvolver as formas de expressão, os 

modos de criar e fazer, os processos de preservação e proteção do 

patrimônio cultural brasileiro e os estudos e métodos de 

interpretação da realidade cultural, bem como contribuir para 

propiciar meios, à população em geral, que permitam o 

conhecimento dos bens de valores artísticos e culturais, 

compreendendo, entre outros, os seguintes segmentos: 

I. teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres; 

II. produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, 

discográfica e congêneres; 

III. literatura, inclusive obras de referência; 

IV. música; 

V. artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e 

outras congêneres; 

VI. folclore e artesanato; 

VII. patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, 

arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais 

acervos; 

VIII. humanidades; e 

IX. rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não-

comercial.” 

 

                                                 
162 3.000 exemplares, segundo os critérios e procedimentos utilizados pela CNIC. Critérios e Procedimentos da 
CNIC. Lei Rouanet – Incentivos fiscais. 2008. Disponível em: 
http://www.cultura.gov.br/site/2008/12/19/criterios-e-procedimentos-da-cnic/. Acesso em: fevereiro, 2010. 



 128

 Para a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC), responsável pela avaliação e 

julgamento de quais projetos receberão a chancela do MinC, com a certificação na lei de 

incentivo federal, o seguinte é levado em consideração: 

 

“[...] 2- Não serão contemplados projetos: 

� voltados para o turismo, assistência social, esportes, educação 

escolar, saúde, meio ambiente, indústria e comércio, ciência e 

tecnologia, que não possuírem finalidade predominantemente 

cultural; 

� que prevejam a realização de feiras e/ou exposições de produtos 

predominantemente comerciais, não-culturais; 

� que contemplem festas populares fora do calendário oficial 

tradicional (carnaval fora de época, festa julina e outras), com 

objetivo nitidamente comercial ou voltadas para público restrito; 

� de cunho essencialmente religioso ou de auto-ajuda; 

� de natureza sectária, isto é, vinculados a seitas; 

� contrários às disposições constitucionais (ofensa aos direitos das 

minorias, preconceitos de quaisquer espécies) 

� destinados à restauração, conservação e/ou manutenção de 

edificações que não sejam tombadas pelo poder público, em 

qualquer nível, ou que não tenham valor histórico ou cultural 

referendado pelo Ministério da Cultura. 

3- Os projetos culturais deverão conter alternativas para a ampliação 

do acesso da população aos bens culturais, a título de 

contrapartida. Em caso de não haver previsão por parte do 

proponente, a CNIC definirá as formas de acesso de que trata este 

critério. [...] 

[...] 18- Projetos que objetivam a realização de cursos ou oficinas, 

deverão apresentar projeto pedagógico e curriculum do 

Coordenador Pedagógico. [...]”163 

  

                                                 
163 Critérios e Procedimentos da CNIC. Lei Rouanet – Incentivos fiscais. 2008. 
Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/2008/12/19/criterios-e-procedimentos-da-cnic/. Acesso em: 
fevereiro, 2010. 
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 Em linha semelhante à da esfera federal, a secretaria de cultura do estado do Rio de 

Janeiro (SEC-RJ) divulga, entre suas atribuições (que terminam por orientar os rumos de sua 

política de incentivos): 

 

� “[...] Incentivar a criação artística em todas as suas formas de 

expressão, bem como a integração cultural, a pesquisa de novas 

linguagens, a formação e o aprimoramento do pessoal de sua área de 

atuação; 

� Incentivar medidas, planos, programas e projetos que visem à 

preservação, à difusão e ao desenvolvimento de ações educativas e 

culturais em todo Estado, inclusive mediante o estímulo à criação de 

novas instituições mantidas pelo poder público ou pela iniciativa 

privada; 

� Adotar medidas que visem ao levantamento e à preservação, na 

esfera estadual, do patrimônio imaterial, histórico, artístico e 

arquitetônico; [...]”164 

 

  Utilizando os preceitos do MinC e da SEC-RJ como representativos dos critérios que 

uma política pública persegue para escolher projetos a serem patrocinados, alguns mais 

relevantes podem ser identificados: 

� A preservação dos “modos de criar e fazer”, isto é, o processo cultural, em sua 

acepção antropológica, é levada em conta e valorizada. 

� Universalização do acesso ao campo cultural. 

� Privilégio para manifestações e projetos que não tenham cunho comercial ou que 

teriam dificuldade de se sustentar (sob o ponto de vista econômico) sem apoio do 

Estado. 

� Laicismo. 

� Não-sectarismo. 

� Estímulo à diversidade. 

� Preservação, além do patrimônio material (diretriz consagrada há décadas), do 

imaterial. 

                                                 
164 Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Atribuições. 
Disponível em: http://www.sec.rj.gov.br/atribuicoes.asp. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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� O que é entendido exclusivamente como entretenimento e poderia sustentar-se 

como “negócio” não deve fazer uso de recursos públicos. 

 Aparentemente, os critérios que movem o poder público na elaboração de suas 

políticas (materializadas aqui – ao menos, em parte – na forma de leis de incentivo) se 

igualam ou se complementam, não se manifestando de modo excludente, àqueles 

identificados e seguidos pela iniciativa privada (para patrocínios culturais incentivados), ainda 

que somente no caso da instituição aqui estudada (estudos semelhantes de outras empresas 

poderiam contribuir para o conhecimento da área). 

6.3.  Como funciona o processo de avaliação e escolha de projetos 

 Baseado, quase em sua totalidade, nas entrevistas realizadas com os profissionais da 

Oi e do Oi Futuro, foi possível compreender em detalhes o funcionamento do processo de 

seleção, avaliação e escolha dos projetos a serem patrocinados, a seguir descrito. 

 Todos os projetos são submetidos através da internet, pelo sítio do Oi Futuro165 ou da 

Oi166, geralmente no último trimestre de cada ano, com vistas a obtenção de patrocínio para 

projetos a serem realizados no ano seguinte. Existe um sistema com formulários online e com 

campos detalhando cada item que o proponente deve preencher, detalhando seu projeto e 

permitindo que os avaliadores conheçam em detalhes do que se trata. A seguir, está uma 

tabela com as informações que precisam ser preenchidas pelo proponente: 

 

  

                                                 
165 www.oifuturo.org.br. Acesso em: fevereiro, 2010. 
166 www.oi.com.br. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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Tabela XVIII – Ficha de inscrição 

 

Nome

Identificação

E-mail

Nome do dirigente

Cargo

Nome do projeto

Área cultural

Formato

Estado

Cidade

Tipo (Federal, Estadual ou Municipal, especificando)

Valor do certificado

Valor já captado

Validade do certificado

Possui outros?

Valor solicitado à Oi

Descrição

Objetivos

Justificativa

O que se destina a patrocínio da Oi

Acesso (pago ou gratuito)

Público-alvo

Previsão de público

Estratégia de divulgação

Contrapartida para a Oi

Desdobramento social

Nome

Função

Principais realizações

Confirmação de elenco, equipe e local de realização Anexar cartas de confirmação

Cronograma Anexar planilha

Orçamento Anexar planilha

Anexos Anexar qualquer informação julgada importante para avaliação

Material adicional Descrição do que será enviado pelo correio

Nome

Função
Responsável pelas informações

Patrocinadores

Detalhes do projeto

Ficha técnica (de cada membro da equipe)

Proponente

Projeto

Local de realização

Lei de incentivo

Realização do projeto

 

 

 

 Existe, no sítio do Oi Futuro, mais especificamente na página do programa de 

patrocínios culturais incentivados, uma série de informações adicionais para auxiliar os 

proponentes no preenchimento da ficha de inscrição, dentre elas, um FAQ167. Neste, as 

perguntas mais freqüentes enviadas por e-mail acerca da inscrição são respondidas pela 

equipe do Oi Futuro. 

 O prazo de divulgação dos resultados não é informado, sendo que se espera, 

normalmente, para meados de fevereiro ou março do ano seguinte. Este prazo varia, 

principalmente, em função do número de projetos a serem avaliados. 

 Em paralelo ao envio dos projetos, a equipe do Oi Futuro contrata especialistas 

externos em cada área cultural, geralmente profissionais reconhecidos em seus segmentos. 
                                                 
167 Do inglês “frequently asked questions”, algo como “perguntas freqüentemente feitas”. 

Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados. Oi Futuro. 
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Seleciona no mercado possíveis opções, faz contato e se reúne com eles. Nesta reunião, são 

apresentados os critérios de seleção, o sistema de avaliação, o funcionamento do questionário 

e um termo de confidencialidade é assinado. Geralmente são pagos por projeto avaliado. 

Todos os especialistas externos recebem login e senha exclusivos para o acesso ao sistema de 

avaliação, onde podem acessar todas as informações dos projetos via internet (não precisam 

estar fisicamente no Oi Futuro), inclusive os anexos, com exceção daqueles enviados pelo 

correio. Além de pontuar (com notas que variam de um a cinco) e recomendar ou não o 

projeto, o especialista deve redigir um parecer acerca de cada um deles. As perguntas 

respondidas por eles são: 

 

Notas (de 1 a 5)

1. O projeto é apresentado de forma clara e objetiva ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2. O proponente e equipe envolvidos apresentam capacidade técnica ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3. O projeto possui qualidade artística ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

4. O projeto pode apresentar visibilidade para a marca Oi ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

5. O orçamento apresentado é compatível com a proposta ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

6. O projeto tem uma boa proposta de desdobramento social ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

7. O projeto é inovador ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

8. Você recomenda esse projeto ? SIM - NÃO

9. Comentários:  

 

 

 Ao mesmo tempo, os projetos são avaliados por profissionais da Oi, mais 

especificamente os gerentes de relações institucionais. Cabe aqui um esclarecimento mais 

detalhado sobre seu papel. A área de relações institucionais tem por atribuição consolidar o 

relacionamento da empresa com a sociedade para identificar riscos e oportunidades de 

negócio, construir um histórico do relacionamento da Oi com outras instituições a fim de 

munir seus executivos de subsídios para eventuais negociações e monitorar (atuando, quando 

julgado necessário) a percepção acerca da empresa por parte de agentes públicos, formadores 

de opinião, entidades de classe, associações empresariais, Procons168, órgãos reguladores do 

setor (Anatel) e governo (nas esferas federal, estadual e municipal). Existem representantes da 

área em todos os estados onde a Oi está presente. Esta estrutura permite que os “RIs" – como 

                                                 
168 Superintendência de proteção e defesa do consumidor. “É um órgão que orienta os consumidores em suas 

reclamações, informa sobre seus direitos, e fiscaliza as relações de consumo. Funciona como um órgão auxiliar 

do Poder Judiciário, tentando solucionar previamente os conflitos entre o consumidor e a empresa que vende um 
produto ou presta um serviço, e quando não há acordo, encaminha o caso para o Juizado Especial Cível com 

jurisdição sobre o local. O Procon pode ser estadual ou municipal e é parte integrante do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor.” Fonte: Portal da Cidadania. O que é o Procon? 

Disponível em: http://www.portaldacidadania.com.br/?page_id=92. Acesso em: fevereiro, 2010. 

Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados. Oi Futuro. 



 133

são conhecidos os gerentes de relações institucionais dentro da empresa – atuem como uma 

espécie de representantes do Oi Futuro em cada região onde não é possível a presença do 

instituto fisicamente. Deste modo, há para eles uma responsabilidade adicional ao 

apresentado: a de trabalhar como agentes promotores não apenas da Oi, mas do Oi Futuro. 

Desta maneira – em virtude de conhecerem com mais clareza e atualidade as características de 

cada região – representam o Oi Futuro junto a mídia local, ONGs e órgãos públicos, 

divulgando projetos, agregando informações que podem vir a ser úteis ao planejamento da 

atuação do instituto, patrocinando eventos (de forma independente da política de patrocínios 

culturais incentivados, uma vez que dispõem de recursos para tanto) e alertando para a 

inscrição em eventos que premiem ações regionais de responsabilidade social, contribuindo, 

assim, para a consolidação de uma imagem melhor para a Oi. Ademais, é comum que assinem 

convênios ou acordos com secretarias de cultura ou educação, mesmo em estados onde não há 

lei de incentivo, com vistas a estimular a proposição e a criação de legislação nesta área – 

buscando transformar projetos bem sucedidos apoiados pelo Oi Futuro em política pública. 

Os RIs são executivos com as mais variadas formações e experiências profissionais e, caso 

algum(ns) deles tenha(m) conhecimento na área de cultura, provavelmente terá sido por 

interesse pessoal. Portanto, sua avaliação dos projetos precisa basear-se em perguntas outras, 

como vemos a seguir no modelo de questionário que eles têm de responder: 

 

Notas (de 1 a 5)

1. O projeto tem potencial de visibilidade para a Oi ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2. O projeto oferece amplo acesso ao público ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3. O projeto é interessante para ações de relacionamento ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

4. Tem potencial de parcerias econômica e turística na região ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

5. O proponente possui credibilidade junto ao mercado cultural local ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

6. O projeto investe na valorização da identidade cultural da região ? 1 - 2 - 3 - 4 - 5

7. Você recomenda esse projeto ? SIM - NÃO

8. Comentários:  

 

 

 Com as avaliações tendo sido feitas tanto pelos especialistas das áreas culturais, 

quanto pelos RIs, atinge-se uma determinada soma na pontuação de cada projeto. Cada um 

deles é, geralmente, avaliado por um RI e por dois especialistas de cada área cultural (quando 

há expectativa de poucas inscrições para uma determinada área, por exemplo, pode ser 

decidida a contratação de apenas um especialista para esta). 

 Após esta fase, uma comissão de profissionais do próprio Oi Futuro é formada – 

normalmente, com cerca de dez pessoas – e se reúne para a escolha de uma espécie de lista de 

Fonte: Sistema de Patrocínios Culturais Incentivados. Oi Futuro. 
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pré-seleção de projetos que serão avaliados com mais detalhes. Como a média de projetos 

submetidos até 2007 era de cerca de 2.400 projetos/ano, em 2008 subiu para 4.600 e, em 

2009, foram 5.300 inscritos (já considerando a abrangência de atuação do Oi Futuro com a 

inclusão dos estados antes cobertos pela Brasil Telecom), este trabalho vem se tornando cada 

vez mais difícil. 

 

XIX – Projetos submetidos, por ano 

 

2311 2312 2215
2360

2747
2486

4335

5300

 

 

 

 O sistema de avaliação do Oi Futuro permite que seja feito um filtro de projetos, com 

vários critérios para consulta: por área cultural, por estado, por lei de incentivo e por 

pontuação (a partir das notas dadas pelos especialistas e pelos RIs). É acordada pela equipe do 

Oi Futuro uma pontuação mínima “de corte” para que a lista de projetos que terão de avaliar 

em conjunto seja diminuída, baseada nos pareceres anteriores. Esta pontuação mínima pode 

variar em função da área cultural, por exemplo. 

 O trabalho nesta etapa envolve não apenas a avaliação dos projetos a partir de suas 

qualidades artísticas, culturais e sociais e adequação aos interesses institucionais da Oi, mas 

também precisa ser levada em consideração a questão financeira: se os orçamentos solicitados 

pelos proponentes são viáveis, se existem leis de incentivo em seus estados ou municípios que 

permitam suportar sua necessidade e se o montante de incentivo fiscal e de recursos próprios 

Fonte: Balanços Sociais Telemar e Oi (2003-2008) e intranet Oi. 
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da Oi disponíveis são suficientes para a viabilização de cada projeto. É preciso que os projetos 

sejam avaliados individualmente, mas também no conjunto, para, por exemplo, não haver 

recursos direcionados em demasia para uma área cultural em detrimento de outras ou projetos 

demais de um estado, sem que outros sejam contemplados (já observadas as condições de 

contorno das leis locais) adequadamente. Naturalmente, neste momento, em função dos 

critérios já apresentados no trabalho, pode haver priorização de uma determinada área 

cultural, caso esta tenha maior identificação com as diretrizes e a imagem pretendida pela Oi e 

pelo Oi Futuro. Para exemplificar, projetos que tenham interface entre arte e tecnologia, que 

possam ser divulgados em meios digitais ou outras mídias relacionadas aos serviços prestados 

pela Oi e outras iniciativas do grupo (na internet, celulares, rádios ou TV) podem ter 

preferência: projetos com conteúdo passível de ser exposto em novas mídias têm maior apelo. 

Em agosto de 2009, a Oi lançou a segunda versão de um edital de pitching169 para selecionar 

projetos com conteúdo audiovisual para a distribuição em meios alternativos (convergentes ou 

multiplataforma), isto é, que possam ser acessados via internet, celular, rádio ou televisão.  

 

"’O objetivo do edital é fomentar a produção audiovisual brasileira e 

estimular a inovação. Mais do que adaptações, a empresa buscou 

criações que envolvam as diversas plataformas da Oi (rádio, TV, móvel, 

e internet). Nossa proposta é que o público possa interagir com o 

conteúdo onde e quando quiser e que cada plataforma tenha um 

conteúdo específico e adequado a ela’, completa Adriana Alcântara, 

Gerente de Programação da Oi170”. 

 

 O estágio seguinte consiste em, fechada a lista de pré-seleção, apresentá-la ao 

Conselho de Administração da Oi – geralmente tarefa a cargo do vice-presidente de 

Comunicação Corporativa (também vice-presidente do Oi Futuro) e do presidente do Oi 

Futuro (também membro do Conselho de Administração). A “palavra final”, ou chancela, é 

dada neste fórum. Segundo todos os entrevistados que questionei acerca da autonomia do Oi 

Futuro para a definição dos projetos que serão patrocinados, a lista nunca teve qualquer tipo 
                                                 
169 Pitching “é um processo de seleção [de projetos] entre produtoras, organizado por canais de televisão para 
escolher novos conteúdos de programação para suas grades. Os produtores [...] enviam seus projetos, que são 
selecionados por uma comissão julgadora [da área responsável pela escolha da programação dos canais de 
televisão, por exemplo]”. Mundo Oi. O que é pitching. Disponível em: http://multiplataforma.oi.com.br/oq.html. 
Acesso em: fevereiro, 2010. 
170 Oi. Sala de Imprensa. Press-releases. Disponível em: 
http://www.novaoi.com.br/portal/site/NovaOi/menuitem.6b399b8fe61e348e30197402f26d02a0/?vgnextoid=cda
c5685daf84110VgnVCM10000090cb200aRCRD&imprensa=435. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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de veto ou ressalva por parte dos membros do Conselho. É possível que seja mencionada, por 

exemplo, a ausência de algum projeto que tenha chegado ao conhecimento de algum dos 

conselheiros, mas sem que implique em modificação na lista. 

 Desta forma, uma média aproximada de 3,8% dos projetos submetidos até hoje foram 

aprovados e patrocinados, com um investimento médio por projeto na ordem de R$260.000. 

 
XX – Projetos aprovados, por ano 
 
 

49

70

108

65

112

179

132

 

  

  

Fonte: Balanços Sociais Telemar e Oi (2003-2008) e intranet Oi. 
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XXI – Valores médios por projeto 

 

R$ 173.469 

R$ 260.840 
R$ 240.370 

R$ 291.354 

R$ 371.589 

R$ 262.961 

R$ 221.212 

 
 
 
 

 Após a escolha final decidida, iniciam-se os contatos com os proponentes 

“vencedores”, quando todas as questões burocráticas e negociações mais específicas são 

realizadas: confirmação das certificações nas leis de incentivo, ajustes em orçamentos e 

cronogramas, assinaturas de contratos e demais aspectos individuais de cada projeto. 

6.4.  As entrevistas 

 Foram realizadas seis entrevistas, no período entre 5 e 21 de janeiro de 2010, seguindo 

um roteiro orientativo pré-estabelecido171. A seguir, serão transcritos trechos de algumas delas 

– assimilados como os mais informativos acerca das opiniões e entendimentos dos envolvidos 

nos patrocínios culturais incentivados da Oi – classificando-os de acordo com o tipo de 

questão que ajudam a responder: porquês, para quem ou como.  

  

                                                 
171 O roteiro para as entrevistas pode ser encontrado no Anexo 10.1.  

Fonte: Balanços Sociais Telemar e Oi (2003-2008) e intranet Oi. 
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Para ressaltar o perfil dos entrevistados, repito aqui suas qualificações: 

 N o m e C a r g o E m p r e s a
Sérgio Barreto Especialista Oi 

Valéria Albuquerque Coordenadora Oi Futuro 

Bernardo Couto Especialista Oi Futuro 

Marcos Amorim Superintendente Oi Futuro 

Renata Gondim Diretora-adjunta Oi Futuro 

César Braga Coordenador Oi Futuro 

 

6.4.1.  Porquês 

“Quem exercita responsabilidade social hoje entende como uma 

questão de mercado, de sobrevivência.” (Albuquerque, 2010). 

 

“Talvez, há uns vinte anos atrás, pudesse ser uma demonstração 

de um maior esclarecimento da empresa, com uma visão mais 

moderna, mais antenada com o que acontece nos grandes 

centros (Europa e Estados Unidos), mas hoje é mercado, é 

sobrevivência. Tem-se uma visão de sustentabilidade quando se 

trabalha com responsabilidade social em seu sentido mais 

amplo.” (Albuquerque, 2010). 

 

“Entende-se que empresas que realizam ações nas áreas de 

cultura, educação ou meio-ambiente também praticam estes 

valores na sua cadeia produtiva, não trabalhando de forma 

predatória, assegurando mais longevidade e chances de 

sucesso.” (Albuquerque, 2010). 

 

“Escolhemos a tecnologia como ferramenta com que 

promovemos a democratização do acesso ao conhecimento, nas 

ações de educação e cultura – são os dois pilares. Poderíamos ter 

feito ligado no ‘verde’, mas não teria a ver diretamente com o 

que conhecemos. Escolhemos um nicho – a tecnologia – em 

sinergia com o negócio da empresa.” (Amorim, 2010). 
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“Por que cultura e educação? Porque cultura é o melhor vínculo 

que você pode estabelecer com a sociedade. A cultura é o ‘belo 

negócio’, porque trabalha com o belo e é um bom negócio para a 

empresa.  [...] Na responsabilidade social, a mesa é redonda, não 

tem gente na ponta, o jogo é do ‘ganha-ganha’. Aqui, a empresa 

não faz negócio, mas constrói reputação, que é nossa tarefa, 

através de ações efetivas que geram transformação social. 

Também trabalhamos modelos, ou trabalhamos no sentido de 

criar modelos que se tornem políticas públicas ou seja, a gente 

não tem o ganho de escala, quem tem é o Estado [que assume a 

execução destas políticas].” (Amorim, 2010). 

 

“A Oi herdou esse hábito, essa cultura de patrocínio das 

empresas que a antecederam, Telemar e, antes, das estatais.” 

(Gondim, 2010). 

 

“A questão da imagem, do marketing, é natural que a empresa se 

aproveite (no bom sentido) da cultura para associar à sua 

imagem, incentivando-a, com conceitos como ousadia, 

inquietude e inovação.” (Gondim, 2010). 

 

 Alguns dos porquês que explicam as motivações pelas quais a Oi, através do Oi 

Futuro, atua em responsabilidade social estão presentes nestes trechos: suas ações em cultura 

e educação objetivam sua própria sustentabilidade no longo prazo, perspectiva de maior 

valorização e uma espécie de legado da época em que era estatal (e estas, como ainda hoje, 

sempre se mantiveram entre as maiores incentivadoras, com ou sem leis de incentivo). 

6.4.2. Para quem 

“[...] a rede de museus aqui no Rio de Janeiro [...] os museus 

estavam sucateados, a gente patrocinou todo o sistema e o 

trabalho de informatização e catalogação das obras dos museus. 

[...] Hoje, você tem 13 ou 14 museus com todo seu acervo 

digitalizado, inventariado. Patrocínio que fizemos para a 



 140

Funarj172, não dá visibilidade nenhuma isso, quem vai saber que 

a Oi patrocinou isso? Ninguém.” (Albuquerque, 2010). 

 

“Acho que estamos atingindo nossas metas, entendo que temos 

de evoluir, nosso campo é muito dinâmico. O fato de estarmos 

no dia-a-dia, numa empresa de ponta que está patrocinando, que 

está em contato com os produtores, a gente também produz e 

realiza, então somos fornecedores, nós pagamos os projetos, 

então também somos clientes e a gente utiliza as leis de 

incentivo. Então, entendo que temos uma visão que, se não é 

completa, é quase completa do processo. Isso nos permite ter 

uma visão do que seria uma boa política de cultura, não só 

pública, mas privada.” (Albuquerque, 2010). 

 

“Buscamos nos projetos garantir a presença da empresa nos 

meios de comunicação, uma visão de negócios, como uma 

empresa que mexe com cultura, isso é fato. Ao mesmo tempo, 

não posso só patrocinar projetos de formação [...] que não me 

darão visibilidade. Sabemos que é difícil encontrar um projeto 

que abarque todos os critérios [diversidade, identidade, 

desenvolvimento, inovação e visibilidade], mas, se houver 

projetos que nos tragam uma força muito grande em, pelo 

menos, um desses aspectos, será mais aceito. Não vou dizer que 

não vamos patrocinar eventos. Mas, que seja algo que vá gerar 

algum desenvolvimento, empregos, que vá proporcionar 

intercâmbio entre artistas de diferentes praças [...] valor também 

é um aspecto que, lógico, não pode ser deixado de lado, a 

questão do custo-benefício. Outra coisa é poder conjugar um 

desses projetos com ações que já promovemos, por exemplo, 

patrocinar um filme em que possamos empregar jovens da 

Kabum! na pós-produção.” (Albuquerque, 2010). 

                                                 
172 Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro. Órgão vinculado à Secretaria de Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro que tem, entre outras, a função de gerenciar as atividades de outros órgãos vinculados a 
ela, como as redes estaduais (públicas) de teatros, museus, casas de cultura, escola de música e sala de concerto. 
Fonte: Funarj. Disponível em: http://www.funarj.rj.gov.br/. Acesso em: fevereiro, 2010. 
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“Na avaliação, o perfil dos projetos que vem sendo propostos 

acaba delineando um pouco o perfil dos que virão a ser 

patrocinados. Falando de cinema... bom, esta é uma área em 

que, desde o início da retomada, nós patrocinamos projetos de 

cinema [...] e agora, com a estratégia de utilização deste tipo de 

conteúdo [audiovisual] nos negócios da empresa, esta área meio 

que ganhou força. Teatro e artes visuais também olhamos ‘com 

carinho’, pois temos também nossos centros culturais, nossos 

próprios espaços para essa áreas, então, neste momento, não 

criamos cotas para cada área.” (Albuquerque, 2010). 

 

“A gente pega o patrocínio e seu potencial de geração de 

conteúdo para a própria Oi, sem ferir o produto cultural. Hoje, 

os produtores vêem com bons olhos essa parceria porque é como 

se fosse um patrocínio a mais, porque ganham uma visibilidade 

que não teriam se não fosse a divulgação dentro das próprias 

mídias da Oi.” (Amorim, 2010). 

 

“A responsabilidade social é mais uma questão de 

sobrevivência. O mundo mudou, as pessoas mudaram. Hoje, não 

se concebe uma empresa próspera numa sociedade deteriorada. 

A Oi, na verdade Telemar na época, decidiu criar o Instituto 

Telemar logo após a privatização, afinal de contas havia 

assumido de colocar telefone nos lugares mais distantes. Quando 

as equipes da Telemar avançaram Brasil adentro, aquele Brasil 

profundo que as pessoas nem conheciam direito, cidades do 

Norte, distantes, elas perceberam que tinha muita gente fora do 

mapa da cidadania. E se você pegasse o mapa da área original de 

atuação da Oi, da Telemar e cruzasse com o mapa da exclusão 

social no país, iria ver que um se sobrepunha ao outro. Isso 

significa que a empresa ia retirar riqueza dali, desta ‘mancha 

vermelha’, então ela tinha de contribuir em alguma coisa, que 

era seu dever contribuir com o desenvolvimento da sociedade de 

onde ela tira riqueza. [...] a responsabilidade social é uma forma 
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de devolução de riqueza para a sociedade [...] esse é o princípio 

básico e está presente em todas as ações do Oi Futuro.” 

(Amorim, 2010). 

 

“Legado da tradição de investimentos em cultura dos acionistas 

em suas outras empresas.” (Gondim, 2010). 

 

“A gente tenta dar espaço a artistas e pessoas que não 

conseguiram patrocínio noutro lugar, a gente não quer patrocinar 

‘só o que dá certo’”. (Braga, 2010). 

 

[Mas nem sempre é assim] ... “ano passado, patrocinamos a 

Fernanda Montenegro, mas não era ela fazendo o que sempre 

fazia, era ela numa turnê pelo interior carioca, sem cobrar 

ingresso, levando seu espetáculo173 àquelas pessoas que não 

teriam acesso – a gente pensa sempre na democratização – [...] 

depois do espetáculo, ela participava de um debate com uma 

socióloga. As pessoas das camadas mais humildes não tinham 

idéia de quem teria sido Simone de Beauvoir, não sabiam como 

as mulheres chegaram ao nível em que estão hoje [...] e a 

história desta mulher é um pouco a história do feminismo; as 

pessoas puderam ver como, naquela época, uma mulher pôde 

fazer aquilo tudo, ser tão transgressora. [...] e ficavam 

encantadas.” (Braga, 2010). 

 

“Nossas metas são patrocinar projetos de qualidade em todo o 

Brasil, que tenham desdobramento social, de preferência, que 

permitam a democratização do acesso à cultura e fazer isso cada 

vez mais e cada vez melhor; eu acho que essas são as nossas 

metas. Acho que a gente tem dado conta disso.” (Braga, 2010). 

 

                                                 
173 “Viver sem tempos mortos”, peça de teatro inspirada em cartas e escritos de Simone de Beauvoir, uma das 
mais conhecidas filósofas e pensadoras do século XX. Fernanda Montenegro interpreta a escritora, contando 
trechos de sua trajetória pessoal e de seu relacionamento com Jean-Paul Sartre, seu marido e também filósofo. 
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 Os “clientes” dos patrocínios culturais incentivados – “para quem” – são vistos pelos 

envolvidos diretos na escolha dos projetos como: o cidadão que pode usufruir da cultura, o 

que não pode (e está tendo a primeira oportunidade de ser incluído no campo), os 

profissionais da indústria cultural (ou os que dependem da existência desta para trabalharem), 

os produtores culturais, o Estado, os artistas, os acionistas, enfim, os stakeholders. 

6.4.3. Como 

“O RI174 vem trabalhando ano a ano sua percepção da produção 

local na área de cultura, aguçando seu olhar cada vez mais nesse 

sentido, para poder contribuir na análise.” (Barreto, 2010). 

 

“Quando você vai realizar ações de responsabilidade social, vai 

fazer algo que esteja mais próximo do seu espectro de negócio, 

no caso inclusão digital. Quando o governo entende que isso é 

desenvolvimento econômico, educacional, entende também que 

é estratégico, vai agregar a suas políticas públicas.” 

(Albuquerque, 2010). 

 

“É algo recente, de dois anos para cá, este movimento de 

catequização em torno dos editais, por conta da necessidade de 

se mostrar transparência no uso dos recursos públicos. Então, a 

Oi foi uma das primeiras empresas a fazer uso de editais e a 

divulgar esta prática. Até mesmo algumas secretarias estaduais, 

que ainda não tinham esta prática, começaram a ver com bons 

olhos. No Rio de Janeiro, onde estamos mais próximos, na 

Bahia também. Nosso sistema de patrocínios, para inscrição e 

avaliação dos projetos, inclusive, doamos para a secretaria do 

estado de cultura do Rio de Janeiro.” (Albuquerque, 2010). 

 

“As metas hoje são mais qualitativas. As quantitativas estão 

muito ligadas à execução dos patrocínios, tantos projetos foram 

selecionados, tantos projetos foram pagos, tantos foram 

realizados, qual foi o público do projeto, quanto gerou de mídia 

                                                 
174 Gerente de relações institucionais da Oi. 
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para a empresa, aí entra algo que é mais subjetivo, se os projetos 

facilitaram o ambiente de negócios para a empresa em 

determinados estados. Bom, isso é mais difícil de mapear. Não 

temos essas informações hoje em um sistema de 

acompanhamento; isso teria de ser um relatório projeto a 

projeto, que teria de ser feito a seis mãos, contando com os RIs. 

Hoje, não temos escala de tempo e pessoas para poder fazer, 

como uma Petrobrás, por exemplo. Ainda não chegamos a esse 

ponto, mas existe como meta no horizonte.” (Albuquerque, 

2010). 

 

[No processo de escolha da lista pré-selecionada]... “na reunião 

da comissão do Oi futuro, pega-se a linha de corte, estado a 

estado, área cultural por área cultural, apontamentos da 

estratégia da Oi, ‘ganchos’ possíveis com outros projetos, não só 

do Oi Futuro [...] mas até para trazer para a programação do Oi 

Futuro, porque tem a ver, ou para fazer uma ação conjunta com 

outro projeto que a gente organizou e isso acaba contando 

pontos.” (Albuquerque, 2010). 

 

“Depois da lista de pré-seleção, é que fazemos um ajuste fino se 

percebemos que há distorções, mas não ficamos presos. Depois 

disso, geralmente quando ficamos sabendo o orçamento que 

teremos, no final de janeiro, início de fevereiro, é que 

procuramos encaixar esta lista no orçamento que temos.” 

(Albuquerque, 2010). 

 

“[Buscamos e temos trabalhado para que] o sistema de 

patrocínios passe a fazer parte de um ambiente em que todas as 

informações de todos os projetos estejam à disposição – desde a 

[seleção] até as prestações de contas – para as áreas que 

precisam se envolver (cada uma tendo acesso somente ao que é 

preciso para fazer a sua parte). Hoje, existe o sistema de 

patrocínios separado da outra base de informações: tramitação 
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de documentação, para sabermos onde está cada processo, de 

contratação, de pagamentos, esta ainda não está estruturada 

[conforme o idealizado].” (Couto, 2010). 

 

 “No início do Instituto, não trabalhávamos a divulgação porque 

precisávamos construir bases sólidas. Não adianta sair 

divulgando sem fazer, não adianta porque não se engana a 

sociedade, sem um trabalho sério por trás, isso dura muito 

pouco. Hoje, eu entendo que a Oi tem na responsabilidade social 

um componente importantíssimo de sua marca.” (Amorim, 

2010). 

 

“Metas quantitativas... hoje, nossos programas de educação 

chegam a atingir quatro milhões de estudantes, com o Conecta, 

Kabum!, NAVE, patrocínios. Na área de cultura, temos menos 

metas quantitativas, nos centros culturais uma visitação média 

de 500 mil pessoas por ano. Nossas metas são mais qualitativas 

mesmo, nossa meta principal é contribuir para a transformação 

social. Hoje, nossa meta principal é chegar às regiões antes 

atendidas pela Brasil Telecom.” (Amorim, 2010). 

 

“Usamos bem pouco a lei Rouanet. Nesses casos, como seu uso 

é baseado no lucro da empresa, o Conselho costuma interferir 

um pouco mais, saindo um tanto do modelo do edital, mais 

ligado às leis estaduais e municipais. Quando [usamos a lei] 

Rouanet, utilizamos geralmente o artigo 18, então quando não 

temos lucro em um determinado trimestre, ficamos 

impossibilitados de patrocinar.” (Amorim, 2010). 

 

“O que acontece, de vez em quando, é o Conselho nos pedir 

indicação de algum projeto [que tenha certificado da lei 

Rouanet] que não esteja sendo patrocinado via edital.” 

(Amorim, 2010). 
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“A área de patrocínios, dentro do Oi Futuro, apesar de ‘nova’ 

(menos de dez anos), tem tido uma trajetória vitoriosa e 

reconhecida. Nós [da equipe de cultura], mais diretamente 

envolvidos com os patrocínios, somos bastante chamados para 

seminários, palestras, o que pode ser encarado como uma 

constatação disso, desse reconhecimento.” (Gondim, 2010). 

 

“A autonomia é muito grande [...] a gente tem conseguido 

demonstrar através dos anos um trabalho criterioso, claro, 

lúcido, merecedor de respeito, não só de nossa mantenedora, 

então vamos ganhando mais crédito, ‘a carta vai ficando mais 

branca’.” (Gondim, 2010). 

 

“A gente tem de tentar trazer para o que fazemos coisas que 

achamos que tem a ver, de que gostamos. [O debate, no fórum 

para a escolha dos projetos] é um processo coletivo, todo mundo 

participa, eu vou defender aquele projeto por uma razão e, às 

vezes, acabo sendo convencido de que ele não tem nada a ver.” 

(Braga, 2010). 

 

[...] “é o meu gosto pessoal... se a equipe de dez pessoas da 

comissão vai partilhar dele, aí é outra estória, se eu vou 

conseguir convencer, é outra estória.” (Braga, 2010). 

 

 Os elementos e o modus operandi dos patrocínios culturais incentivados (da Oi) estão 

refletidos nestes depoimentos: a necessidade de transversalidade na formação ou no preparo 

daqueles envolvidos na escolha dos projetos, a presença do “conhecido” (seu negócio-fim) 

para legitimar as ações da empresa, a interação contínua entre público e privado na troca de 

experiências, a dificuldade de avaliar o sucesso dos projetos pela falta de indicadores mais 

completos e seguros, a clara limitação de orçamento (só se faz onde há incentivo), metas 

essencialmente qualitativas, o aprendizado contínuo (com conseqüente ganho de 

credibilidade) e as decisões sendo tomadas de forma participativa ou colegiada. Todos 

enxergam aspectos diferentes no “como” seus objetivos podem ser alcançados, mas estes são 
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compartilhados, fato constatado no interesse e identificação pessoal de cada um pelo trabalho 

na área e pelo objetivo “corporativo” permeando suas tarefas. 



 148

7. Conclusões e sugestões de pesquisa 

De acordo com a bibliografia consultada, com os números identificados e com as 

entrevistas, clara está a importância de indicadores multidisciplinares – que agreguem à suas 

análises pontos de vista aparentemente tão estanques a partir de áreas como economia, saúde, 

segurança, educação, meio-ambiente e, naturalmente, cultura – para a formulação de políticas 

públicas e para a iniciativa privada também. Esta pode contribuir na medida em que tem a 

capacidade e agilidade para fazer uso de expedientes como o gerenciamento de projetos por 

meio de medições objetivas. O marketing cultural é exemplo de como fatos e dados subjetivos 

podem ser tratados de maneira objetiva e proveitosa (não apenas para as empresas, mas para a 

avaliação do atingimento de metas de todos os stakeholders da cadeia) . 

A iniciativa privada pode sim atuar em consonância com o determinado pelas diretrizes 

do Estado – assumindo estas como reflexo dos anseios da sociedade. Duas características 

essenciais para que isso seja possível são citadas: clareza e transparência. Ambas devem ser 

firmemente aplicadas na elaboração dos objetivos das políticas públicas e também no modo 

como as empresas dão satisfação à sociedade da parte que lhes têm cabido na área de 

responsabilidade social, afinal de contas, estas fazem uso dos recursos – tem “licença para 

operar” – concedidos por todo o ambiente que as cercam: leis (ambiente institucional sólido), 

consumidores, funcionários, investidores, acionistas e governo, entre tantos outros. Regras e 

leis que não dêem margem a abusos ou dúvidas, de um lado, e balanços sociais (por exemplo) 

aprimorados e mais informativos, de outro, são caminhos promissores para se trilhar. 

O levantamento de dados sobre os projetos já submetidos e patrocinados (organizados – 

ainda que haja espaço para melhorias, como a possibilidade de se buscar a “memória” dos 

projetos antigos, com o mesmo nível de detalhes dos atuais – antes da existência do sistema 

informatizado atual) permite a constatação de que não há um único viés que dite o perfil dos 

projetos aprovados. Há múltiplos fatores e características no leque de projetos recebidos que 

concorrem para dar forma a este perfil: as áreas culturais mais afinadas com a empresa, os que 

são apresentados com melhor qualidade (não necessariamente subjetiva ou artística, porque – 

como se pôde depreender das entrevistas – não são as preferências estéticas as mais presentes 

ou aparentes), onde há leis de incentivo, os projetos que (pontualmente) trazem algum 

benefício ao relacionamento da empresa com os governos locais (eventualmente tornando-se 

política pública), o interesse em apoiar a sedimentação de projetos perenes (não apenas 
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eventuais, mas que continuem desenvolvendo as economias locais e vinculando seus 

“fazeres” à tecnologia, para chegarem a ser, no futuro, clientes da empresa), a identificação de 

cada projeto com os valores da empresa (conteúdo “multiplataforma” para a divulgação e 

acessibilidade) e a forte centralização, ainda existente, dos projetos no eixo Rio-São Paulo. 

Sem as leis de incentivo, isto é, se a maior parcela (ou a totalidade) dos recursos 

necessários para a viabilização dos projetos viesse de um orçamento próprio das empresas, 

estaria aí caracterizada a figura do marketing cultural “puro”. Neste caso, certamente que a 

estratégia da Oi quanto ao investimento especificamente em projetos culturais seria revista. 

No entanto, acredito que, embora seja possível uma redução nos investimentos e um rigor 

ainda maior na seleção dos projetos eventualmente patrocinados, estes não seriam encerrados. 

O que fundamenta esta opinião é o fato de o braço de responsabilidade social da empresa, o 

Oi Futuro, atuar em diversas outras áreas que não pressupõem a existência de incentivos 

fiscais para sua atuação, como educação e as novas (ainda incipientes) de meio-ambiente e 

esporte, por exemplo. 

Com base nos dados informados pelos proponentes em seus projetos, talvez seja 

pertinente sugerir que outros itens ou campos poderiam existir no sistema de inscrição, a fim 

de incorporar novas possibilidades à análise, tanto pelos especialistas nas áreas culturais, 

quanto pela comissão do Oi Futuro. Assim, uma avaliação sobre se um projeto tem potencial 

para atender ao que é exigido no edital poderá ficar mais claramente subsidiada. Exemplos de 

questões que poderiam ser incorporadas ao formulário de inscrição seriam: 

� Seu projeto usa tecnologia de informação ou comunicação? Como? 

� Seu projeto prevê ou permitiria o acesso a seu conteúdo por novas mídias ou 

tecnologias? De que forma? 

� A circulação de seu projeto seria facilitada, ampliando o acesso e formação de 

platéia, com o uso de tecnologia? Como? 

Assim, o Oi Futuro teria melhores condições para identificar projetos que tivessem 

maior relação com suas diretrizes ou estratégias. Se através de iniciativas que tivessem a 

inovação e o uso de tecnologia como elementos constituintes – como nos exemplos de 

questões aqui apresentados – então o que o proponente informasse a partir de suas respostas 

seria mais facilmente assimilado pelo avaliador. De outro modo, este aspecto no projeto teria 

de ser apreendido a partir do informado em outros itens (como na Descrição) que, 

possivelmente, não terão este enfoque. 



 150

Segundo os entrevistados e, de acordo com o posicionamento da empresa, seus 

objetivos (os do Oi Futuro) são atingidos. No entanto, quase todos são apresentados como 

qualitativos. Caso sua missão e metas fossem estritamente de marketing cultural, mui 

provavelmente, seriam elencados indicadores objetivos e numéricos (quantitativos) para a 

avaliação de seu sucesso. 

O material pesquisado e todos os dados, devidamente tratados e transformados em 

informações valiosas e de qualidade, tornaram possível a realização deste trabalho, que não 

pretende em absoluto esgotar o tema. Ao contrário, pretendi apenas sugerir ou abrir a 

perspectiva de que este mesmo estudo ou outros podem aprofundar o conhecimento do 

assunto, rico e absolutamente pertinente para que as ações do público e do privado possam ser 

levadas a efeito com o maior benefício possível para a sociedade. 
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8. Anexos 

8.1.  Roteiro para entrevistas 

Objetivo 

A produção acadêmica é restrita no tocante às razões pelas quais a iniciativa privada opta por 

investir em um determinado tipo de manifestação cultural (ou projetos específicos) em 

detrimento de outros. Uma vez que a decisão por cada projeto é tomada em diversas esferas, 

por diversos profissionais e, desta forma, atendendo interesses vários, entende-se relevante 

investigar que motivações e objetivos existem para cada um dos envolvidos na avaliação e 

seleção dos projetos. O principal objetivo da pesquisa é entender os critérios adotados por 

cada envolvido – mesmo que possam vir a ter orientações semelhantes – e se percebem que 

estão atingindo suas metas, segundo seus pontos de vista. 

 

Roteiro 

1. Entrevistado: nome, cargo e responsabilidades. 

2. Com quais segmentos da Oi ou Oi Futuro mais se relaciona – cotidiana e 

eventualmente? 

3. Quais principais interesses no investimento em produtos culturais na opinião do 

entrevistado? (para a Oi, Oi Futuro, Anatel, acionistas da empresa, consumidores e 

governo). 

4. Quais as metas do Oi Futuro? Avaliação do papel cumprido pelo Oi Futuro. Atinge 

suas metas? 

5. Como você vê a relação entre as metas do Oi Futuro e da Oi? 

6. Como funciona o processo de avaliação e escolha dos projetos a serem patrocinados? 

7. Como você enxerga os investimentos da Oi em cultura relacionados com 

a) Percepção dos clientes (público direto ou não de cultura); 

b) Atendimento de obrigações relativas a governança corporativa; 

c) Posicionamento no mercado e 

d) Melhorar relacionamento com o governo? 

8. Qual é o grau de autonomia do Oi Futuro para escolha de projetos e patrocínios? 
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8.2.  Emenda Constitucional No 48175  

Acrescenta o § 3º ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo o Plano Nacional de Cultura 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do Art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:  

        Art. 1º O art. 215 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º: 

"Art. 215. .................................................................................................................................. 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: 

I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 

II - produção, promoção e difusão de bens culturais;  

III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; 

IV - democratização do acesso aos bens de cultura; 

V - valorização da diversidade étnica e regional." 

        Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, em 10 de agosto de 2005 

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal 

Deputado Severino Cavalcanti 
Presidente 

Senador Renan Calheiros 
Presidente 

Deputado José Thomaz Nonô 
1º Vice-Presidente 

Senador Tião Viana 
1º Vice-Presidente 

Deputado Ciro Nogueira 
2º Vice-Presidente 

Senador Efraim Morais 
1º Secretário 

Deputado Inocêncio Oliveira 
1º Secretário 

Senador Paulo Octávio 
3º Secretário 

Deputado Nilton Capixaba 
2º Secretário 

Senador Eduardo Siqueira Campos 
4º Secretário  

Deputado Eduardo Gomes 
3º Secretário 

Deputado João Caldas 
4º Secretário 

 

 

                                                 
175 Promulgada em 10 de agosto de 2005. 
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8.3.  Emenda Constitucional No 8176  

Altera o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:  

       Art.1º O inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal passam 
a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 21. Compete à União: .......................... 

................................................................... 

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação 
de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;  

XII - ................................................ 

a) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) os serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens; “ 

        Art. 2º É vedada a adoção de medida provisória para regulamentar o disposto no inciso 
XI do art. 21 com a redação dada por esta emenda constitucional. 

        Brasília, 15 de agosto de 1995 

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal 
Deputado Luís Eduardo 

Presidente 
Senador José Sarney  

Presidente 

Deputado Ronaldo Perim 
1° Vice-Presidente 

Senador Teotonio Vilela Filho 
1º Vice-Presidente 

Deputado Beto Mansur 
2° Vice-Presidente 

Senador Júlio Campos  
2° Vice-Presidente 

Deputado Wilson Campos 
1° Secretário 

Senador Odacir Soares 
1º Secretário 

Deputado Leopoldo Bessone 
2° secretário 

Senador Renan Calheiros 
2° secretário 

Deputado Benedito Domingos 
3° secretário 

Senador Levy Dias 
3° secretário 

Deputado João Henrique 
4° secretário 

Senador Ernandes Amorim 
4º secretário 

 
 

                                                 
176 Promulgada em 15 de agosto de 1995. 



8.4.  Literatura de Cordel 

Instituto Telemar (Diniz, 2005) 
 

Caros amigos leitores 

E amantes do cordel 

Hoje aqui venho falar 

Da importância do papel 

Do trabalho social 

Que ajuda a evitar o mal 

De quem está jogado ao léu. 

 

Trabalho desenvolvido 

Pelas instituições 

Espalhadas no Brasil, 

Creches, associações, 

Professores, empresários, 

O humilde e voluntários 

Convivendo em legiões. 

 

Visando contribuir 

Ou atender ao necessitado 

Fazendo o que quase sempre 

Não faz o poder do Estado, 

Trazendo alento, esperança 

Do idoso à criança 

Ou a quem está abandonado. 

 

Vemos atualmente 

Uma preocupação 

De parte da sociedade 

Com a triste situação 

De miserabilidade, 

De crise de identidade 

De nossa população. 

 

A miséria, o desemprego 

 

 

 

São tipos de delinqüências, 

São cruéis realidades 

E de fato influências 

Que podem levar o ser 

Um dia a se envolver 

Com as drogas, com a violência. 

 

A mente desocupada 

Abre espaço pra ação 

De gente inescrupulosa  

Que age com corrução 

E pega o povo carente, 

A este promete e mente 

Ou põe na prostituição. 

 

Toda a pessoa humana  

Que é miserável está 

Vulnerável a ação de quem 

Vive só de explorar, 

Surge assim o cheira-cola, 

Sem família, sem escola, 

Com poucos a lhe olhar. 

 

É vítima o ser carente 

Da falta de educação, 

De uma escola de qualidade 

Que faça uma ligação 

Da família com o esporte, 

Da cultura com o suporte 

À boa comunicação. 

É vítima o homem pobre 

Da gana dos poderosos 

E de um sistema de poder 

Que entendem por valorosos 

Quem é rico e imponente 

E desprezam toda a gente 

Com saberes valiosos. 

 

Felizmente no Brasil 

Não só há padecimento, 

Há grupos preocupados  

Com o engrandecimento 
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Dos menos favorecidos  

E buscam dar um sentido 

A quem vive no esquecimento. 

 

E aqui quero ressaltar 

Uma instituição 

Cuja função principal 

É a interligação 

De Norte ao Sul do país 

E procura fazer feliz 

Pela comunicação. 

 

Refiro-me à Telemar, 

Uma sólida companhia 

Que faz um sério trabalho 

Também de filantropia 

E dá sua contribuição 

Pra oferecer à nação 

Esperança e alegria. 

Como empresa responsável 

Sabe da necessidade 

De muito contribuir 

Pra mudar a realidade 

Do povo que tem carência 

E com essa consciência 

Criou uma entidade: 

 

O Instituto Telemar 

Que de maneira formal 

Desenvolve os projetos 

De atuação social 

E dá suporte, estrutura 

À educação, à cultura 

E a inclusão digital. 

 

Nos grandes centros urbanos 

E nos locais mais distantes 

O Instituto está presente, 

No dia-a-dia atuante 

Democratizando o saber, 

Lutando pra sempre ser 

Um organismo operante, 

 

Que incentiva a criação 

Artística e dar valor 

A cultura em diversidade 

E preocupa-se em propor 

Uma tecnologia  

De ponta, pra melhoria 

Dos que vivem dissabor. 

Há uma preocupação 

Constante em melhorar, 

Com uma ação planejada, 

O nosso IDH 

E assim contribuir 

Pra que o Brasil do porvir 

Seja melhor que o que há. 

 

Onde o longe não exista, 

Futuro seja rotina, 

Onde o povo da planície, 

Cidade, campo, colina 

Tenha viva a esperança, 

A energia de criança 

E o saber de quem ensina. 

 

O Instituto Telemar 

Trabalha com a missão: 

Prestar um serviço público 

Para a diminuição 

Das distâncias existentes, 

Aproximando a gente 

De toda nossa nação. 

 

É o que pensa o presidente 

José Augusto Figueira 

E todos da entidade 

Que de alguma maneira 

Dedicam-se a apoiar 

Ações pra modificar 

A sociedade brasileira. 

Compromisso social, 

Prezar pela inclusão, 

Lutar por cidadania, 
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Agir pela promoção 

De toda a comunidade 

São metas da entidade  

Através da educação. 

 

Pra isso envolve gente 

Como o voluntariado, 

Mas, relaciona-se com 

Público diversificado: 

Clientes, fornecedores, 

Muitos colaboradores, 

Governo de todo Estado. 

 

Desse relacionamento 

Muitos frutos são colhidos: 

Uma Universidade, 

Voluntários envolvidos, 

Cursos, Natal Sem Fome, 

Laboratórios de nome 

Onde o aluno é atendido. 

 

E muitas bibliotecas, 

Em escolas, instaladas, 

Convênios e doações 

A porções necessitadas, 

Programas para aumentar 

De fato o IDH 

São ações incentivadas. 

Patrocínios culturais 

Visando oferecer 

Oportunidade ao povo 

Que nem sempre pode ver 

Cinema, teatro, oficina 

De coisas que se ensina 

Pra transformar o viver. 

 

Concertos de música clássica, 

Apoio à música popular, 

Dança, documentários, 

Ensino do interpretar, 

Poesia, escola de arte, 

Projetos por toda parte 

Faz a empresa Telemar. 

 

Incentivo a festivais, 

Monumentos restaurados, 

Implantação de museu, 

O esporte financiado; 

E o projeto principal 

Da inclusão digital 

É o que mais tem-se falado... 

 

Pelo seu pioneirismo, 

Por conseguir integrar 

A escola e a família 

E então implementar 

Em nossa pública escola 

O computador, que é mola, 

Ferramenta pra educar. 

Essa iniciativa 

A Unesco aprovou 

Que desde 2001 

Tal trabalho apoiou 

Milhares de estudantes, 

Professores confiantes 

Onde o projeto chegou. 

 

E na escola atendida 

A informática é sucesso: 

Computador, impressora, 

Scanner e o acesso 

A internet, de graça, 

É educação para a massa 

Que sonha novo processo... 

 

E novo projeto de vida! 

O Instituto Telemar, 

Que não tem fins lucrativos, 

Visa beneficiar 

Os jovens e as crianças 

Dando bem mais que esperança 

Em toda parte e lugar. 

 

Pelo que realizou 
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Ganhou da ABRH 

Troféu Empresa Cidadã 

E continua a atuar 

Buscando fortalecer, 

Apostar, empreender 

Sua ação em educar. 

 

Como reconhecimento, 

A nossa população 

Poderá retribuir 

Com um pouco mais de uma ação: 

Ajudando a conservar 

E evitando quebrar 

O querido orelhão. 
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8.5.  Áreas e Segmentos Culturais177 Á R E A C U L T U R A L S E G M E N T OA r t e s C ê n i c a s � Teatro  
� Dança  
� Circo  
� Mímica e outros  A u d i o v i s u a l � Longa, Média e Curta Metragem  
� Vídeo  
� CD-ROM  
� Rádio  
� TV  
� Infra-estrutura Técnica  
� Distribuição  
� Exibição  
� Eventos  
� Multimídia M ú s i c a � Música em Geral  
� Música Erudita  
� Música Instrumental A r t e s V i s u a i s � Plásticas  
� Gráficas  
� Filatelia  
� Gravura  
� Cartazes  
� Fotografia  
� Exposição  
� Exposição Itinerante P a t r i m ô n i o C u l t u r a l � Histórico  
� Arquitetônico  
� Arqueológico  
� Ecológico  
� Museu  
� Acervo  
� Acervo Museológico  
� Cultura Indígena  
� Artesanato  
� Folclore H u m a n i d a d e s � Edição de Livros  
� Obras de Referência  
� Acervo Bibliográfico  
� Biblioteca  
� Arquivo 
� Periódicos 
� História 
� Filosofia 
� Evento literário A r t e s I n t e g r a d a s

 

� Quando o projeto envolver mais de uma área, por exemplo: um 
festival de arte e cultura, ou oficinas de música e artes plásticas, 
estará classificado como Artes Integradas 

 

                                                 
177 Segundo o Manual do Fundo Nacional de Cultura (FNC), do MinC. Disponível em: 
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/03/manual-de-instrucoes-de-preenchimento-fnc.doc. 
Acesso em: fevereiro, 2010. 
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