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Resumo: a partir de um aprofundamento teórico nos temas política cultural,  
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feito um levantamento em museus do Brasil com o intuito de conhecer as 
práticas de captação de recursos adotadas pelas instituições, compreender 
aspectos da postura dos captadores com relação à captação de recursos em 
empresas, e verificar os resultados obtidos a partir dos diferentes esforços de 
captação em empresas.   
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RESUMO 
 

Mudanças ocorridas nas políticas culturais dos diversos países 

trouxeram à pauta das discussões culturais a necessidade do desenvolvimento 

de novas fontes de recursos e do estabelecimento de novas posturas e 

estratégias com relação à formação de parcerias entre empresas com e sem fins 

lucrativos. 

No Brasil, iniciativas governamentais como o lançamento das bases para 

uma nova política de museus, alinham-se a acontecimentos como a iminente 

suspensão das atividades da Vitae e sugerem ser este o momento apropriado 

para a discussão de mudanças mais amplas, no sentido da adaptação dos 

museus à nova realidade que se delineia. 

Mais do que nunca, os museus precisam desenvolver novas fontes de 

recursos para conseguirem realizar suas missões. 

Analisando-se os números de aprovação de projetos junto ao Ministério 

da Cultura e da captação de recursos em empresas realizadas pelas diversas 

áreas da cultura, percebe-se que os museus possuem uma tímida participação 

quando comparada com a de outros segmentos, o que indica que seus esforços 

de captação nessa fonte ainda não se aproximam daquele empreendido por 

outras áreas da cultura, como a música ou o teatro. 

Este estudo parte do entendimento que os administradores de museu 

podem aumentar suas oportunidades de captação se passarem a planejar suas 

estratégias de captação não como quem solicita uma doação para uma causa 

justa, mas como um parceiro oferecendo trocas e benefícios mútuos. 

O conhecimento das práticas e das posturas que caracterizam as 

atividades de captação de recursos em museus brasileiros e a verificação dos 

resultados na captação em empresas constitui o objeto deste estudo. 



ABSTRACT 

 

Changes that have taken place in the cultural policies of several countries 

have brought to the fore cultural discussions on the need to develop novel 

sources of resources and to establish new stances and strategies enabling the 

creation of partnerships between profit and non-profit entities. 

In Brazil, government initiatives, such as the launching of the foundation 

for a new policy on museums, are being accompanied by events such as the 

imminent suspension of Vitae’s activities, which suggests that this is the 

appropriate moment to debate broader changes, meaning museums should 

begin to adapt to the new reality that is emerging. 

More than ever, museums need to develop new sources of funding to be 

able to comply with their missions. 

Upon analyzing the figures for approval at the Ministry of Culture and 

the collection of resources from companies carried out in the diverse areas of 

culture, what is observed is that museums have a highly timid or tentative 

activity in this area, when compared to other areas of culture, pointing to the 

fact that, as yet, their fundraising efforts in the entrepreneurial sector have not 

come close to that of other areas, such as music or theater. 

This study is based on the understanding that museum administrators 

can increment their opportunities to raise funding, if they begin to plan their 

strategies, not as someone requesting donations or grants for worthy causes, 

but as a partner offering something in exchange, a mutual benefit. 

The aim of this study is to get a better grasp on the practices and stances 

that characterize the fundraising activities of museums, and to verify the results 

of the posture presently adopted towards companies. 
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I. APRESENTAÇÃO 
“Se nada for feito com urgência, não duramos mais de dois ou três anos” 

Sérgio Azevedo, paleontólogo, abrindo o artigo Museu Nacional agoniza à 
espera de verbas. OESP, 06/04/2003 

 

As premissas deste estudo tiveram origem ainda no desenvolvimento de 

minhas pesquisas de mestrado, um estudo do processo de decisão das empresas 

em relação a seus investimentos em cultura, cujos resultados indicaram que 

muitas empresas, por não terem claramente estabelecido papel que o 

investimento deveria ocupar em suas estratégias de negócio, acabavam por 

desistir da estratégia, uma vez que os resultados obtidos normalmente não 

eram condizentes com as expectativas daqueles que decidiam pelo 

investimento. 

Então foram traçados os primeiros traços do quadro que agora busco 

completar: pareceu-me que as decisões tomadas por essas empresas não 

obedeciam a parâmetros de uma política de patrocínio interna, elas não tinham 

estratégias claras para suas decisões de investimento na área cultural e, com 

isso, não era possível estabelecer os resultados esperados dessa aproximação 

com a cultura. Por outro lado, empresas com estratégias definidas, posturas 

claras com relação ao papel que cada um dos projetos patrocinados deveria 

desempenhar na construção de sua marca ou agregar à sua estratégia 

corporativa, obtinham resultados que provavam que o marketing cultural é 

uma estratégia que traz retornos diferentes para cada empresa, mas que é 

possível conhecer os mecanismos que estão por detrás dos processos de decisão. 

A esse trabalho seguiu-se um período em que me voltei ao 

aprofundamento do conhecimento das dificuldades relacionadas à obtenção de 

recursos que as diversas áreas do setor cultural enfrentam. Em especial, a 

dificuldade dos museus do Brasil na manutenção de uma estrutura estável de 

financiamento para suas atividades e projetos. Tendo essas instituições como 

foco, passei a vislumbrar a possibilidade de ampliação da participação das 
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empresas dentre os agentes junto aos quais as instituições buscam seus 

recursos. 

O estudo foi desenvolvido em um período em que, somadas às 

mudanças no cenário político-econômico que, nas últimas décadas, trazem 

como um de seus resultados mudanças graduais na política de financiamento 

cultural, observamos duas importantes ocorrências trazendo impactos diretos 

ao setor museológico: o anúncio da suspensão do Programa Vitae de Apoio a 

Museus, que, desde 1985, vem representando um importante pilar de suporte 

aos projetos museológicos, e cuja última edição está prevista para  acontecer em 

2005, além da publicação, em maio de 2003, da Política Nacional de Museus, 

resultado das discussões entre o governo e a área cultural, um passo inicial em 

busca da sistematização de uma política pública voltada para os museus 

brasileiros.  

Para oferecer uma visão geral do estudo empreendido, abordaremos 

neste Primeiro Capítulo os seguintes tópicos: 

1. Estrutura do trabalho 

2. Introdução 

3. Relevância do Tema 

4. Definição de conceitos 
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1.1. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho é dividido em nove capítulos. 

O Capítulo I abre o trabalho com uma introdução à problemática da 

pesquisa, apresenta os motivos que levaram ao desenvolvimento da pesquisa e 

apresenta os principais conceitos relacionados aos temas que serão abordados 

no decorrer do estudo. 

O Capítulo II apresenta o detalhamento dos objetivos do estudo. 

Um embasamento teórico para a pesquisa de campo, a partir da revisão 

da literatura dos temas relacionados ao estudo, é apresentado no Capítulo III; 

ao final do capítulo, relacionamos os pressupostos que foram sendo desenhados 

durante o processo de aprofundamento nos assuntos tratados, que foram mais 

tarde verificados na pesquisa de campo. 

O Capítulo IV apresenta a metodologia aplicada ao estudo e procura 

oferecer as informações necessárias à compreensão da formatação do 

questionário e do processo de pesquisa. No Capítulo V estão o tratamento e a 

análise dos dados obtidos na pesquisa. As conclusões do estudo encontram-se 

no Capítulo VI. O Capítulo VII apresenta a discussão de suas limitações e as 

sugestões para estudos futuros Os dois capítulos finais apresentam as 

referências bibliográficas e apêndices. 
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1.2. INTRODUÇÃO 

 

Em suas considerações a respeito dos modelos de financiamento da 

cultura adotados em diversos países, Moisés (1997) menciona o fato de, na 

Europa, a presença do Estado no fomento as artes ser historicamente 

preponderante, diferentemente do que se observa nos Estados Unidos, onde, 

embora sem a exclusão da participação do Estado, a experiência é fortemente 

baseada no apoio das corporações privadas e dos indivíduos às artes. 

A participação desses agentes no financiamento de atividades culturais 

vem sendo, no entanto, afetada pela instabilidade econômica mundial: a partir 

dos anos 80 verifica-se uma tendência de diminuição dos orçamentos 

governamentais para a cultura em função da crise econômica, - exceção 

observada na França, onde o Ministério da Cultura teve seu orçamento 

duplicado devido à política adotada por seus governantes (BOTELHO, 1997). 

Um estudo realizado pelo Arts Council of England e editado pelo NEA – National 

Endowment for the Arts (2000) conclui que, como padrão geral, os países 

incluídos no estudo - Austrália, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, 

Países Baixos, Suécia, Inglaterra e Estados Unidos - apresentaram declínio nos 

investimentos governamentais em cultura durante a década de 90. Nos Estados 

Unidos as apropriações do NEA foram reduzidas em mais de 40% durante o 

período compreendido entre os anos de 1992 a 1996. Fugindo dessa tendência 

geral, apenas investimentos feitos pelos governos da Alemanha e no Reino 

Unido cresceram durante os anos 90, o que pode encontrar explicação na 

importância dispensada ao setor cultural no processo de reunificação alemã, e 

no estabelecimento de uma loteria nacional que contribui para os gastos 

registrados na Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia (REIS, 2003). 

Na América Latina, conforme observado por Varela (2003), os efeitos da 

crise econômica tiveram reflexos no financiamento dos museus e do 

patrimônio, e a preocupação com seus impactos coloca o assunto na pauta das 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 16

discussões sobre a gestão cultural. Conforme nos explica a autora, as reformas 

econômicas neoliberais ocorridas nas últimas décadas, as reformas dos Estados, 

a diminuição das verbas públicas e a privatização, fizeram com que o apoio à 

cultura, que sempre foi fortemente financiado pelo Estado, passasse a ser 

determinado por agentes externos a esses países, que influenciariam os critérios 

das decisões relacionadas aos investimentos sociais. Com a diminuição das 

verbas públicas faz-se necessário uma adequação do modelo empregado na 

composição da estrutura de financiamento da cultura até então vigente. 

No Brasil, José Álvaro Moisés (2000), refletindo acerca da questão do 

financiamento da cultura, nos lembra que, enquanto o Estado foi “o grande e 

único mecenas das artes”, o mecenato privado teve escassa ou nenhuma 

expressão entre nós. Na visão do autor, políticas de financiamento da cultura 

como a estruturada no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

levam à reafirmação das responsabilidades do Estado na área ao passo que 

procuram estimular a adoção de um novo papel pelas empresas, de forma que 

estas entendam seus investimentos como sendo não apenas em atividades 

culturais rentáveis, mas em atividades que fomentem um setor que necessita de 

investimentos de médio e longo prazos para dar resultados, gerar renda e 

emprego (MOISÉS, 2000, p.3). 

Durand (2000) introduz sua análise dos investimentos públicos e 

privados na área cultural no Brasil afirmando que avanços substanciais foram 

realizados na área da cultura brasileira nos anos 90. O autor relaciona o 

crescimento da oferta cultural com o fim da censura imposta durante o período 

de 20 anos de ditadura militar e o retorno da democracia em 1985. Entre outras 

ofertas, a de livros, shows, museus de arte, concertos de música clássica, 

aumentaram em oferta e em audiência. Durante essa década, de acordo com o 

autor, a associação do governo com a iniciativa privada foi assunto que marcou 

os debates no setor de artes e cultura; “associação que, a rigor, não teve início 

nessa década, pois algumas empresas públicas de grande porte e algumas 

corporações privadas (tanto domésticas como multinacionais) já financiavam 
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eventos e investiam na restauração de patrimônio”, uma vez que já havia uma 

lei federal de incentivo que entrou em vigor em julho de 1986 e foi revogada em 

março de 1990, a Lei Sarney (DURAND, 2000, p. 5). 

O que aconteceu de novo foi o esforço do governo federal em estender a 

parceria com incentivos fiscais – possibilitando, a partir de 1995, um número 

maior de contribuições das empresas públicas. Apesar do delicado cenário 

situacional observado no Brasil, em que há pressão sobre os governos para 

controlar o déficit público, mantendo a estabilidade da moeda e levando a cabo 

reformas administrativas, esse mecanismo de financiamento acabou por 

possibilitar grande número de projetos.  

No entanto, o apoio governamental à cultura, marcado por uma ação 

irregular e descontínua, não pode ser considerado fonte única de financiamento 

com vistas à continuidade das ações culturais: “deve ser destacado que não há 

continuidade na presença do governo na área cultural. O comprometimento 

governamental com as instituições culturais não é suficiente para assegurar 

continuidade em suas administrações e em prover recursos suficientes e 

regulares para sua manutenção” (DURAND, 2000, p. 10). 

Assim, a partir da última década, temos observado no Brasil uma tímida, 

porém crescente participação das empresas na viabilização das atividades dos 

diversos segmentos culturais, com o Estado cedendo espaço e ao mesmo tempo 

apoiando tal aproximação com a oferta de incentivos fiscais nos níveis 

municipal, estadual e federal. Essa tendência foi observada por diversos 

autores, entre eles Reis e Santos (1995), para quem “…a decrescente 

participação do Estado em áreas vistas como não-prioritárias, a exemplo da 

cultura, abre espaço para que a iniciativa privada tome a dianteira em um 

processo de inexorável aproximação com a comunidade na qual se insere” 

(REIS e SANTOS, 1995, p. 89). 

Desafios financeiros em um cenário de mudanças econômicas e políticas 

chegam ao mesmo tempo em que os museus se vêem encorajados a discutir 
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suas missões, suas propostas e o papel que desempenham junto às suas 

comunidades, e justificar suas existências.  

Outro fenômeno observado, paralelamente às mudanças econômicas 

adotadas na tentativa de superar a crise, e em grande parte como resposta às 

transformações verificadas no período, é a ocorrência de um enorme 

crescimento do 3º setor - as associações da sociedade civil, que buscam proteger 

àqueles que ficaram desamparados ou sem a proteção que tradicionalmente 

recebiam do Estado ou por políticas sociais mais amplas (VARELA, 2003). 

Como resultado, observa-se o aumento no bolo dos setores dependentes de 

financiamento de terceiros. 

Temos, então, um paradoxo: de um lado as instituições culturais com um 

novo compromisso social, com um novo papel no desenvolvimento da 

sociedade, e de outro lado temos um processo de redução das formas 

tradicionais de financiamento. Surge, como conseqüência, a necessidade de 

acorrer ao mercado. E nesse mercado disputam outras instituições culturais, 

outras instituições sociais, por financiamentos de empresas, de fundações, de 

particulares (VARELA, 2003). 

Como veremos adiante, o reconhecimento do patrocínio como 

ferramenta a favor da marca e a conseqüente afirmação do marketing cultural 

dentre as estratégias de comunicação e construção de imagem de marca 

adotadas pelo meio empresarial brasileiro vêm beneficiando um crescente 

número de atividades por investimentos empresariais nas diversas áreas da 

cultura. 

Os dados relativos à utilização dos recursos das leis de incentivo à 

cultura demonstram, porém, uma participação desigual dos investimentos 

empresariais nas diversas áreas da cultura, conforme se pode verificar no 

Capítulo III, onde apresentamos a discussão acerca da distribuição dos recursos 

da captação proveniente da renúncia fiscal prevista nas leis de incentivo à 
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cultura, e onde se verifica que as verbas direcionadas aos museus vêm se 

mostrando tímidas quando comparadas à captação das outras áreas da cultura. 

Se nos ativermos à disputa travada somente no setor cultural pelas 

verbas provenientes da aproximação com o meio empresarial, percebemos que 

existem ainda outros entraves: a institucionalização da prática da abertura de 

novos espaços culturais de propriedade das empresas, em sua maioria bancos 

de investimento, tais como salas de teatro, salas de exposição ou institutos 

culturais, em detrimento ao apoio às instituições já instaladas. 

Dados levantados em pesquisa realizada por Fischer (1998) junto a 40 

empresas patrocinadoras da cultura no Brasil revelam que 55% das empresas 

declararam investir (entre outros) na criação ou manutenção de organismos 

culturais, por acreditarem que a ação torna-se mais consistente, mais próxima 

da sociedade e capaz de multiplicar esforços e iniciativas da empresa 

patrocinadora1. Esses dados indicam a tendência de as empresas criarem seus 

espaços culturais próprios em detrimento do apoio aos espaços já existentes que 

não tenham vinculação direta com a empresa.  

Nessa situação de intensa concorrência por recursos, vemos que apenas 

poucos museus baseiam suas ações em uma estratégia formalmente elaborada e 

podem contar com uma estrutura específica para a finalidade de realizar a 

captação de recursos, grande parte das vezes cabendo a responsabilidade aos 

diretores dessas instituições, o que resulta na aglutinação, em torno de sua 

pessoa e de sua atuação junto à sociedade, da capacidade de manutenção e de 

continuidade dos trabalhos dos museus.  

Percebe-se que as instituições museológicas, acostumadas a tratar com as 

fontes tradicionais de financiamento e a moverem-se politicamente com um tipo 

de sustentação - seja a universidade ou o Estado, os dois pilares de 

                                                 
1 Como descreve o autor: “...a exemplo da atuação do Instituto Cultural Itaú (SP), Fundação Roberto 
Marinho (RJ), Instituto Moreira Sales (SP), Instituto Alfa-Real (SP), Espaços Unibanco de Cinema (RJ, SP, 
BH, POA), Centro Cultural Banco do Brasil (RJ), Casa de Cultura Laura Alvim (RJ), entre outras 
iniciativas” (Fischer, 1998, p. 134). 
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financiamento dos museus de América Latina – enfrentam agora o desafio de 

aprender novas habilidades para conseguirem se adaptar às mudanças no 

ambiente (VARELA, 2003). 

Kelley (1995), ao abordar a necessidade da mudança de postura das 

instituições que buscam verbas em fontes externas, nos fala da importância do 

desenvolvimento de estratégias que levem as organizações da sociedade civil a 

pensarem como pensa um empresário, que concebe a doação não como uma 

mera demonstração de caridade, mas como um investimento, a partir da 

compreensão da possibilidade da oferta de contrapartidas, além das formas 

tradicionais de captação via dotação orçamentária governamental.  

Se há a necessidade da oferta de contrapartidas, a importância da 

abertura ao mercado passa a ser pré-requisito: quando se trata de buscar 

recursos junto a empresas, os fatores considerados pelas empresas em seu 

processo de decisão de investimentos em projetos culturais e a motivação que 

levam ao investimento devem ser conhecidos para que haja a possibilidade de 

se atingir resultados satisfatórios para ambos os lados. 

Temos, então, a aproximação de duas vertentes do marketing cultural: o 

patrocínio, em que o produto cultural atua como ferramenta que se soma às 

ferramentas de comunicação da empresa para a consecução de um objetivo, e o 

marketing das artes, entendido no contexto do esforço de viabilização de 

produtos ou eventos culturais, na qual a oferta cultural será objeto de ações de 

marketing. 

A partir do exposto, um primeiro questionamento, amplo e geral, deu 

início a este trabalho de pesquisa, qual seja:  

Quais são as práticas de captação de recursos adotadas pelos museus do 

Brasil? Elas compreendem o conhecimento dos fatores que levam as empresas a 

investirem na cultura? Os resultados obtidos por museus na captação de 

recursos podem ser relacionados às práticas de fundraising adotadas? 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 21

O objetivo aqui estabelecido é o de, a partir da análise das teorias de 

captação de recursos, do marketing de museus e da museologia, verificar se 

pode ser estabelecida relação entre a adoção das práticas recomendadas nos 

discursos subjetivos dos agentes relacionados à questão do financiamento da 

cultura, em particular dessa área distinta da cultura, que são os museus, e os 

resultados obtidos pela instituição que os adota ou deixa de adotar. 

Uma das principais motivações para o desenvolvimento deste trabalho é 

gerar dados que auxiliem, ainda que modestamente, às instituições que 

dependem de captação de recursos – sobretudo museus - a entender as relações 

entre a captação de recursos e a formatação de estratégias para essa finalidade, 

tanto pela análise e apresentação de referências teóricas como por meio da 

análise da relação entre esses dois construtos dentro do universo considerado. 

Nossa intenção aqui é melhor compreender a lógica do mecanismo de 

aproximação de empresas a museus; não pretendemos estabelecer uma teoria, 

dado que tal relação pode ser entendida de vários ângulos (pelo estudo das 

questões econômicas, pela ótica de finanças e contabilidade, pelo prisma 

sociológico ou até da política cultural vigente, dentre outros); nossa ambição é 

mais modesta e consiste em procurar estabelecer relações entre a adoção das 

técnicas de captação de recursos e os resultados obtidos, o que poderá servir 

como uma primeira contribuição para uma futura proposição de estruturação 

de um mecanismo mais estável de viabilização financeira para museus no 

Brasil. 

Enfim, este estudo pretende ser uma contribuição à tomada de decisão 

daqueles que compartilham o entendimento dos membros do Arts Council of 

Ireland, que afirmam, na abertura do The Arts Plan 2002-2006: 

“precisamos nos esforçar para mudar de um cenário em que a cultura e as 
instituições culturais dependem excessivamente de uma única fonte de 
recursos, estimulando uma situação em que a viabilização da cultura no 
longo-prazo seja dada por uma mescla de suportes de diversas fontes e 
variados graus de proximidade com aqueles que apóiam” (THE ARTS 
PLAN 2002-2006, p.21). 
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1.3. RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Diversos autores assumem que as mudanças no cenário político e 

econômico trouxeram “tempos turbulentos” para os museus (VARELA, 2003; 

CHESEBROUGH, 2001; GLASER e ZENETOU, 2000), exigindo que novas 

estratégias sejam consideradas visando à construção de uma estrutura 

financeira estável. Particularmente no cenário brasileiro dois acontecimentos 

marcaram o cenário museológico nos últimos meses: de um lado temos que as 

primeiras discussões a respeito da política cultural havidas no governo do 

presidente Luis Inácio Lula da Silva e do Ministro da Cultura Gilberto Gil 

Moreira resultou na edição de um documento intitulado “Política Nacional de 

Museus”; de outro lado a discussão acerca da necessidade de desenvolvimento 

de novas fontes de financiamento à cultura como um todo e aos museus em 

particular ganha destaque com a divulgação da interrupção das atividades, no 

Brasil, da Vitae, instituição que vem ocupando papel de destaque dentre as 

fontes de recursos voltadas à viabilização de projetos museológicos no Brasil.  

Assim, se de um lado os museus ganham destaque pela inserção de seus 

questionamentos na pauta oficial da política cultural, por outro lado, reforça-se 

a necessidade da discussão acerca de seu financiamento e viabilização de suas 

atividades. 

Encontra-se nos artigos diariamente publicados nos jornais a justificativa 

maior para o desenvolvimento deste estudo. Artigos que nos relatam 

dificuldades enfrentadas pelos museus em função da falta de investimentos em 

sua manutenção e ampliação, e que nos relatam a experiência de instituições 

que assumiram uma postura de aproximação com empresas por meio da busca 

da compreensão dos interesses particulares de cada empresa e da ampliação da 

gama de contrapartidas a elas oferecidas. 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 23

São freqüentes as menções a respeito do estado de precariedade de 

alguns dos museus brasileiros, proveniente da dificuldade de levantamento de 

verbas para sua manutenção e à continuidade de suas atividades2; por outro 

lado, têm sido bastante divulgados os casos de alguns administradores de 

museus paulistas que tiraram a instituição de uma situação de abandono, 

inserindo-os na rota das boas opções de lazer cultural de São Paulo: é o caso da 

Pinacoteca do Estado e do MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Ambos, porém, têm à sua frente diretores cuja influência pessoal tem sido 

apontada como principal motivo da obtenção de tais resultados3. No entanto, às 

descrições da situação privilegiada de tais instituições encontramos menções à 

estrutura de captação de recursos em que é destacado o grau de competência 

que apresentam na gestão dos recursos e no retorno que oferecem àqueles que 

ligam seu nome ao das instituições. 

Basear a estratégia de captação da instituição na influência do principal 

executivo do museu sobre a comunidade empresarial e cultural pode acabar por 

gerar uma situação de parcerias frágil, onde o vínculo estabelecido se dá não 

com a instituição em si, mas com a figura de seu representante. 

Os resultados da adoção dessa política ficam bastante bem ilustrados na 

análise da diretora do Museu de Arte da Bahia: 

“É muito difícil prever o futuro dos museus no Brasil: encontram-
se, de um modo geral, numa excessiva dependência da simpatia e 
sensibilidade individual daqueles a que estão subordinados como, 
também, de uma dependência política para a ocupação dos cargos 
técnicos do museu. Muitas vezes, a uma fase de grande atividade e 
enriquecimento (…) sobrevém um período de hibernação ou mesmo de 
franca decadência” (ATHAYDE, 1997).  

                                                 
2 Alguns exemplos: “Três museus de Sorocaba estão fechados”, O Estado de São Paulo, 05/06/2003, p.C2; 
“Museu Nacional agoniza à espera de verbas”, O Estado de São Paulo, 06/04/2003, p. A14; “Em crise, 
MASP tira raridades ‘do baú’”, O Estado de São Paulo, Suplemento Estadão Sul, 04/04/2003, p. 1-2; “Arte 
em risco”, Jornal Valor, 12/05/2000, p. 10-15; “Museu continua sem uma sede que lhe dê identidade”, O 
Estado de São Paulo, 27/04/1999, p. D6-D7; “O fantasma – enfim, um uso para o Museu de Aeronáutica”, 
Revista Veja SP, 14/04/1999, p. 21; “Validade vencida”, O Estado de São Paulo, 19/03/1999, p. D4; “Museus 
fazem as contas e prevêem pausa nas exposições internacionais”, O Estado de São Paulo, 23/01/1999, p. D3; 
“Cinemateca de Santos corre o risco de fechar”, O Estado de São Paulo, 27/11/1998, p. D2. 
3 “Locomotiva no Parque do Ibirapuera: à frente do MAM e agora na Bienal, Milu Villela dá vida a uma 
instituição moribunda”, Revista Veja SP, 24/03/1999, p. 10-14; “Araújo seduz o público da Pinacoteca”, O 
Estado de São Paulo, 10/03/1999, p. D5. 
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Não são, além disso, todas as instituições que podem contar com 

diretores de tamanha representatividade e poder de barganha junto ao meio 

empresarial brasileiro. Para estas, portanto, é ainda maior a importância do 

conhecimento de quais as linhas de ação a adotar e dos caminhos a seguir para 

a garantia de sua sobrevivência e expansão. 

Como última consideração, ressaltamos que, do limitado número de 

estudos destinados a esclarecer questões relacionadas ao marketing cultural, 

grande parte tem se voltado a desvendar questões relacionadas ao meio 

empresarial ou ao uso de leis de incentivo cultural. Este trabalho, ao contrário, 

concentra seu foco no segmento da cultura e busca, partindo desse prisma, 

trazer luz a questões relacionadas à atuação da área cultural e busca definir se 

há relação entre estratégias e seus resultados. 
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1.4. DEFINIÇÃO DE CONCEITOS 

 
“Ocorre, no entanto, que a comunicação entre as pessoas exige que as palavras 
tenham significado minimamente consensual. Muitos problemas tidos como 
intelectualmente complexos são, em verdade, meras confusões lingüísticas, 
resultantes do pouco cuidado com o uso da palavra.” 

Machado, 2003 

 

As três matérias tratadas neste estudo – museus, captação de recursos e 

patrocínio cultural - apresentam uma variedade de conceitos a elas 

relacionados, que, para maior orientação do leitor, estão aqui apresentados. 

O conceito de museu será apresentado em capítulo à parte, quando serão 

apresentadas outras conceituações para o termo.  

Museu: na definição do ICOM – Conselho Internacional de Museus (organismo 

ligado à UNESCO) - museu é uma instituição permanente, aberta ao público, 

sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, que 

adquire, conserva, pesquisa, expõe e divulga as evidências materiais e os bens 

representativos do homem e da natureza, com a finalidade de promover o 

conhecimento, a educação e o lazer. Além dos museus, o ICOM inclui na 

mesma definição: as galerias de exposição mantidas permanentemente por 

bibliotecas e arquivos; os monumentos e sítios naturais, históricos, 

arqueológicos e etnográficos, por suas atividades de coleta, pesquisa, 

conservação e divulgação; as instituições que abrigam espécimes vivos (jardins 

zoológicos, jardins botânicos e aquáticos) e os planetários. De acordo com o 

ICOM, esta definição, de caráter geral, deve ser aplicada a toda instituição que 

pretenda ser um museu, seja de propriedade pública ou particular, e 

independente de seu tamanho ou complexidade (MIELI, 1983). 

Outros termos normalmente relacionados ao termo museu ou à formação e 

manutenção de coleções: 
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Galeria: palavra de origem italiana usada para definir um corredor onde eram 

dispostas coleções diversas, tais como pinturas, esculturas e cartas geográficas. 

Ainda hoje o termo é utilizado para descrever instituições que operam no 

mercado da arte, expondo e vendendo pinturas e esculturas (MIELI, 1983, p.21). 

Pinacoteca: de acordo com Mieli (1983) o termo era utilizado para designar, na 

antiga Grécia, uma coleção de pinturas ou esculturas, ou ainda, o local que as 

abrigava. Muitas vezes é utilizado como sinônimo de galeria ou museu. 

Casa: dentre as definições oferecidas por Houaiss e Villar (2001) para o termo, 

temos: 1. conjunto de bens de uma família de nobres; 2. lugar destinado a 

encontro, a reuniões ou à moradia de certas categorias de pessoas, cujos 

interesses, origens e culturas por vezes representa ou expressa (casa dos 

artistas, casa do Brasil); 3. hospital, convento, mosteiro. 

Fundação: uma fundação é uma organização não governamental com fins não 

lucrativos que possui um fundo gerenciado por seus próprios diretores e que 

mantém ou ajuda a manter obras de caridade, educacionais, científicas, 

religiosas ou outras atividades a serviço do bem público (segurança, 

preservação natural ou animal), basicamente concedendo subvenções a outras 

organizações sem fins lucrativos (NAUFFTS, 1994). As fundações podem ser 

classificadas em 3 diferentes tipos: as fundações independentes (cujos fundos são 

provenientes de um indivíduo ou família, ou grupo de indivíduos); as fundações 

empresariais (mantidas por empresas com a finalidade de realização de 

atividades filantrópicas como entidade legal independente; as fundações 

operacionais (que gerenciam fundos do governo ou individuais geralmente em 

benefício de programas próprios) e as fundações comunitárias (que são 

sustentadas por uma comunidade específica e trabalham para ela 

exclusivamente). 

Centro Cultural: local que concentra atividades de lazer ou de cultura 

(HOUAISS e VILLAR, 2001). 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 27

Além dos conceitos acima, as seguintes atividades são relacionadas ao estudo 

de museus: 

Museografia: entende-se por museografia a descrição de um museu ou dos 

museus, sendo museógrafo aquele que descreve os museus e “tratado de 

museografia”a denominação para a obra em que se descrevem museus 

(BARROSO, 1946).  

Museologia: em 1946, Barroso descreveu a atividade dessa forma: “chama-se 

museologia o estudo científico de tudo o que se refere aos museus, no sentido 

de organizá-los, arrumá-los, conservá-los, dirigí-los, classificar e restaurar seus 

objetos.” A museologia, de acordo com o autor, é mais ampla e abarca a 

museografia, sendo museólogo o técnico ou entendido em museus. 

Com relação ao patrocínio cultural, dentre as diversas definições oferecidas aos 

termos a ele relacionados, temos: 

Patrocínio: de acordo com a Lei Federal 8.313, de 23/12/1991, é “a 

transferência de recursos aos empreendedores, para a realização de projetos 

culturais, com finalidades exclusivamente promocionais, publicitárias, ou de 

retorno promocional”. 

Mecenato - para Muylaert (1994, p.26), é “a proteção e o estímulo das atividades 

culturais e artísticas por parte de incentivadores”. 

Apoio cultural: é a cessão total ou parcial, inclusive a venda com desconto, de 

produtos ou serviços necessários à consecução de um projeto cultural, pela 

empresa que o produz ou fornece, sem a aplicação de recursos financeiros 

(Becker, 1997). 

Doação: ainda de acordo com a Lei Federal 8.313, de 23/12/1991 acima citada, 

doação é “a transferência de recursos aos empreendedores, para a realização de 

projetos culturais, sem quaisquer finalidades promocionais, publicitárias, ou de 

retorno financeiro”. 
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II. OBJETIVOS  

 

Com base no cenário descrito e nos questionamentos decorrentes, 

expostos na introdução deste estudo, definimos os seguintes objetivos para a 

pesquisa: 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Conhecer as práticas de captação de recursos em empresas adotadas por 

museus no Brasil. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar o grau de aceitação da aproximação e das trocas entre 

museus e empresas por parte dos captadores de recursos dos museus 

brasileiros; 

2. Verificar o entendimento e a aplicação de conceitos de marketing pelos 

captadores de recursos dos museus, e buscar constatar o grau de percepção de 

relação entre as atividades de marketing e captação de recursos; 

3. Conhecer a formação da estrutura e o perfil do profissional 

responsável pela captação de museus brasileiros; 

4. Buscar estabelecer relações entre as práticas de captação de recursos 

adotadas por museus, as características dos museus e as posturas apresentadas 

pelos responsáveis pela captação de recursos com os resultados obtidos na 

captação em empresas. 
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III. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentados, primeiramente, os dados da 

metodologia utilizada para seu desenvolvimento; logo a seguir, uma revisão da 

teoria compreendendo quatro temas relacionados ao assunto abordado busca 

oferecer um painel das linhas conceituais desenvolvidas pelos principais 

autores em cada área. 

Inicialmente, procurou-se oferecer elementos que permitissem traçar a 

evolução histórica da sistemática adotada para o financiamento da cultura no 

Brasil. Um levantamento histórico da política adotada por países da Europa e 

pelos Estados Unidos é utilizado como pano de fundo para a análise do cenário 

da política de financiamento cultural brasileira. Ao final desta seção são 

apresentados dados de captação de recursos em empresas realizados pelas 

diversas áreas da cultura, onde estão destacados os números da captação 

realizada pelos museus no âmbito da Lei de Incentivo à Cultura (no. 8.313/91). 

Esses dados foram retirados da base de dados do Ministério da Cultura para as 

finalidades deste estudo, e apresentam números ainda não divulgados pelo 

MinC, fornecidos especialmente para o estudo. 

A seguir, são apresentados dados sobre os museus e sua estrutura, suas 

necessidades de recurso e formas de captação, fazendo uma análise das 

discussões relacionadas ao tema que têm tido destaque no meio museológico. 

Aqui também houve um esforço de oferecer um levantamento das fontes de 

recursos disponíveis para o suporte à cultura e às instituições museológicas 

disponíveis hoje no Brasil. 

Uma análise de aspectos relacionados às atividades de marketing para 

museus e do desenvolvimento das técnicas de captação de recursos é realizada, 

e, por fim, um estudo do processo de decisão empresarial para investimentos 

em projetos culturais completa a primeira parte do estudo. 
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3.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O embasamento teórico apresentado neste capítulo é baseado em 

informações secundárias disponíveis a respeito dos temas relacionados ao 

objeto de estudo, que foram complementadas por levantamentos em fontes 

primárias, conforme descrito a seguir. 

 

PESQUISA DE DADOS SECUNDÁRIOS 

Para a formatação de um quadro conceitual consistente que desse apoio à 

consecução das pesquisas de campo foram consultados livros, artigos e 

publicações das bibliotecas da EAESP-FGV (Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas), da FEA-USP (Faculdade 

de Economia e Administração da Universidade de São Paulo) e do MAE-USP 

(Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo), além das 

bases de dados eletrônicas (ProQuest, CAPES) e dados disponíveis em outras 

fontes na internet (indicadas nas referências). Artigos obtidos diretamente dos 

autores, e material gravado e transcrito durante a participação no Seminário 

“Pesquisa em Museologia e seus Diferentes Vetores Acadêmicos” promovido 

pelo MAE-USP, de 18 a 22 de agosto 2003, complementam o esforço de 

levantamento bibliográfico. 

 

PESQUISA DE DADOS PRIMÁRIOS 

Para complementar os dados levantados em pesquisa bibliográfica e, 

assim, obter um quadro mais claro dos assuntos aqui tratados especificamente 

no que concerne à realidade dos museus no Brasil, pesquisas de campo 

qualitativas foram realizadas, buscando levantar dados junto aos museus 

brasileiros e às entidades de fomento à cultura e museus no Brasil. 
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Assim, para dar suporte à compreensão do mecanismo de captação de 

recursos dos museus, diversos contatos foram realizados nas seguintes 

instituições: Comissão de Patrimônio Cultural da Universidade de São Paulo 

(USP-CPC), Vitae, FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo, DEMA – Departamento de Museus e Arquivos da Secretaria da Cultura 

do Estado de São Paulo e MinC – Ministério da Cultura, para fins de 

esclarecimento de alguns dos aspectos relacionados aos mecanismos e fontes de 

captação de recursos existentes no Brasil à disposição das instituições 

museológicas.  

 

A essas informações foram ainda agregadas informações obtidas emp 

pesquisas qualitativas exploratórias realizadas junto a um conjunto de museus, 

cujo detalhamento se encontra no Capítulo IV. 

 

FORMATAÇÃO DO DOCUMENTO 

A formatação do estudo segue as recomendações indicadas no 

documento “Normas para Apresentação de Monografia”, Biblioteca Karl 

Boedecker, EAESP-FGV, 3a. edição, 2003. 
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3.2. POLÍTICA CULTURAL 

 

Política cultural pode ser entendida como sendo a intervenção dos 

setores público e privado – principalmente do primeiro – no processo cultural, 

seja na elaboração, produção, distribuição ou na recepção dos bens. 

Assumindo-se que a ação da esfera pública é que irá definir a 

participação da esfera privada no setor cultural, alguns autores consideram 

como política cultural apenas a intervenção do Estado; outros incluem aí, além 

do setor público, tudo o que é não-público: o setor privado, as organizações não 

governamentais, as associações comunitárias. 

Política cultural não trata apenas da preocupação com o financiamento à 

cultura e muito menos limita-se à oferta de incentivos fiscais: “é um perigo 

basear a política cultural apenas na existência de incentivos”, afirmou Muylaert 

(1998, p. 84).  

Podemos, portanto, definir política cultural como sendo “o conjunto de 

valores, princípios, instrumentos e atitudes que guiam a ação do governo na 

condução das questões culturais” (REIS, 2003). 

Exemplos da relação da política com a cultura podem ser encontrados na 

sociedade greco-romana: na Grécia, a intervenção do Estado em questões como 

a reconstrução arquitetônica da cidade destruída pela guerra até o incentivo ao 

teatro; ou em Roma, onde o ministro Caius Maecenas patrocinava a produção 

de obras que cultuassem o imperador Otávio Augusto (27 a.C. – 14 d.C.). Foi, 

contudo, com a revolução industrial e, principalmente, com a superação do 

liberalismo clássico, que vemos crescer a preocupação do Estado com a cultura. 

Primeiro, porque no âmbito da luta operária, e aliada a ela, a cultura passa a ser 

entendida como fator de transformação social; segundo, porque dessa nova 

circunstância surge a necessidade de legitimação do Estado – por outros 

instrumentos que não o jurídico – o que vem sendo praticado através de 
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políticas sociais, às quais, no mais das vezes, se associam as políticas culturais 

(FEIJÓ, 1989). 

Há ainda muita discussão acerca da relação entre o grau de 

intervencionismo do Estado nas questões públicas e a quantidade de 

investimento na área cultural. Estudos comparativos esbarram em dificuldades 

teórico-empíricas, tanto de caráter intrínseco (no que concerne aos dados 

diretamente associados ao assunto em si, como as diferentes formas de 

classificação dos dados em cada um dos países) como extrínseco (nos dados 

indiretamente relacionados – começando pela própria definição de cultura e 

passando pela posição ocupada pela cultura nos programas de governo de cada 

um dos países), o que inviabiliza comparações simplificadas.  

O caráter instrumental das políticas culturais e os limites da intervenção 

do Estado no setor cultural suscitam ainda inúmeras discussões. Herscovici 

(1995) afirma que a intervenção do Estado na sociedade civil revela-se, na 

maioria dos casos, uma interferência nas escolhas privadas: “existe divergência 

entre as preferências expressas pelo indivíduo no mercado e as concepções que 

o Estado tem do interesse geral”. Em outras palavras, entre o ideal realizado e o 

que é ideal realizar existe a concepção dos tomadores de decisão e os entraves 

da operacionalização (HERSCOVICI, 1995, p.137). 

A esse respeito, afirma Miceli: 

“ainda que esse ponto careça de maior exatidão, uma coisa é certa: 
o Estado terá níveis diferentes de intervenção nos países desenvolvidos e 
nos países do Terceiro Mundo. A definição e a prática da política cultural 
dependem da história particular de cada país e do nível de abrangência 
do poder público na vida da sociedade” (MICELI, 1985, p.11). 

O arrefecimento generalizado da participação direta do governo no 

financiamento da cultura, dos países mais liberais aos mais intervencionistas, 

exigiu que outras formas de obtenção de recursos fossem desenvolvidas. 

Veremos que as saídas encontradas em cada um dos países possuem relação 

com o papel que a cultura representa para os governos e as comunidades, e que 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 34

as fórmulas adotadas aliam, além do financiamento direto oferecido pelo 

governo, investimentos na área da cultura sendo realizados pela iniciativa 

privada, pelas pessoas físicas, fundações, organizações não governamentais e  

organizações sem fins lucrativos, estimulados em maior ou menor grau por 

políticas públicas. 

Como a intenção do estudo está em compreender melhor as 

possibilidades de aproximação entre museus e empresas de modo a explorar 

formas de agregar valor a ambos, queremos aqui esclarecer que, em linha com o 

que afirmado por Reis (2003), que constatou que “é fato comum explicar o 

incentivo à maior participação privada no setor cultural como forma de 

compensação por um menor envolvimento do setor público”, é importante 

esclarecer os dois pontos  que a autora destaca, quais sejam: 

 “a delegação de parte da produção cultural do país ao setor privado 
não significa transferência do delineamento da política cultural. Ao 
contrário, exige que a política pública esteja claramente definida (...). 
O setor privado constitui de fato uma excelente fonte de recursos ao 
financiamento da cultura, mas somente se os incentivos à sua 
participação estiverem concatenados com os da política pública; e 

 a participação do governo no financiamento e na distribuição da 
produção cultural não pode ser totalmente substituída pela iniciativa 
privada. Antes de intervir diretamente na cultura, o governo deve 
direcionar a produção e a distribuição da cultura no país usando a 
flexibilidade e a força de uma política cultural clara”(REIS, 2003, 
p.150). 

Neste capítulo serão apresentadas as linhas gerais da política cultural 

adotada por alguns países, com a intenção de buscar compreender como se dá a 

dinâmica da participação do Estado e das empresas, para então verificarmos a 

questão como se dá no Brasil. 

É importante deixar claro que a intenção das análises apresentadas a 

seguir não está em sugerir a importação de modelos, mas em oferecer 

elementos que permitam uma reflexão para o desenvolvimento de soluções 

próprias. 
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POLÍTICA E FINANCIAMENTO CULTURAL: UMA VISÃO GERAL 

 

EUROPA 

Nos países europeus o envolvimento do poder público com as artes, a 

literatura e o patrimônio tem sido uma constante na história. Na França, 

considerado país pioneiro na idealização e prática do que hoje se conhece como 

política cultural, Kaced (1997) nos conta que, desde o nascimento do Estado 

francês, a monarquia relacionava objetos de arte e mobiliário às suas marcas 

pessoais; após a revolução, os objetos de cultura que pertenciam aos nobres, ao 

clero ou grupos privados foram nacionalizados e passam a compor os acervos 

de museus e bibliotecas. É o caso do Museu do Louvre, antigo palácio onde 

residia a monarquia, uma edificação do séc. XII que foi transformada em museu 

em 1793, ou seja, logo após a Revolução (1789-1799), quando a preocupação do 

Estado passa a ser a democratização da cultura, e, a partir daí, foram 

desenvolvidos mecanismos para viabilizar ações regionais e, mais 

recentemente, a participação das empresas e do patrocínio passa a ser 

estimulado.  

O século que se seguiu registrou o esforço dos republicanos em aumentar 

o caráter social das artes: em 1875 cria-se o Conselho Superior de Belas Artes, 

cuja proposta era a democratização da cultura. Considera-se este o marco da 

passagem do Estado-mecenas, que encomendava obras para o deleite de 

poucos, para o Estado-cliente, cuja função estava mais voltada a impulsionar a 

produção artística e aumentar o acesso público à cultura. A partir de então, 

vertentes da cultura que se caracterizavam pela dependência da geração de 

receitas próprias, como os teatros e os museus, passaram a receber subvenção 

do Estado.  

Durante a II Guerra a cultura teve papel importante na unificação das 

massas, e o Estado exerce papel centralizador, e no pós-guerra a cultura passa a 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 36

assumir papel importante na valorização do orgulho nacional e para a 

reconstrução de um Estado destruído pelos distúrbios. 

Em 1959 o General De Gaulle cria para o Ministro André Malraux um 

Ministério de Assuntos Culturais, inspirado na idéia de que a cultura deveria 

ser oferecida ao maior número possível de pessoas, no intuito de pôr fim à 

dificuldade do acesso, com limites socialmente impostos, aos valores, às obras e 

às práticas culturais. São lançadas então as bases de uma política cultural que 

foi sendo aos poucos construída sobre três pilares: fomento da criação em todas 

as áreas da cultura, democratização e desconcentração (dando aos governos 

locais recursos e poder de decisão). 

Em fins dos anos 60 as discussões entre esquerda e direita assinalam a 

crise no modelo até então praticado e as discussões sobre a política cultural 

passam a abrir espaço para novos arranjos. Kaced (1997) nos conta que durante 

a década de 70, enquanto se observava um claro processo de contração das 

atividades do Estado na área da cultura (em 1974 o Ministério da Cultura passa 

a Secretaria de Estado da Cultura), acontecem as primeiras iniciativas de 

mecenato empresarial - sob a hostilidade da comunidade artística e mesmo de 

políticos, que as consideravam uma tentativa de controle do capital sobre o 

espírito e uma invasão nas prerrogativas do Estado. Inicialmente impulsionadas 

pela vontade de empresas de origem estrangeiras, mormente as americanas, tais 

iniciativas não foram reconhecidas, até que, com a ação do Estado e o 

surgimento de leis de mecenato, passaram a se multiplicar e transformar-se em 

uma terceira via de financiamento, complementar à subvenção pública e às 

receitas das próprias instituições. Em 1979, a criação da Admical (Association 

pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial), com a finalidade de 

promover o apoio da iniciativa privada ao setor cultural, marca essa nova fase 

da política cultural. 

Aos poucos, modificações nas leis foram sendo introduzidas para 

fomentar a diversificação das fontes de financiamento, e as empresas que 

praticam mecenato passaram a poder deduzir suas despesas de duas formas: 
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como doações ou sob a forma de despesas gerais, reduzindo o lucro a ser 

taxado. 

Ao mesmo tempo, o Estado reorganiza suas linhas de ação e a cultura 

volta a assumir sua posição central, agora não mais como um campo que 

necessita de recursos, mas como a mola propulsora da criação de empregos e 

renda. Com isso, o Ministro Jack Lang alcança, em meados dos anos 90, o apoio 

popular, traduzido em pesquisa em que nove entre dez franceses declaram 

apoiar o papel do Estado no desenvolvimento e financiamento da cultura. Para 

aumentar as fontes de financiamento e garantir os recursos para o setor no 

longo prazo, Lang passa a defender o envolvimento das empresas com a 

cultura, e essa postura vem sendo preservada por seus sucessores, juntamente 

com o desenvolvimento de novas vertentes, entre elas a desconcentração da 

estrutura de financiamento, que além do Ministério da Cultura e da 

Comunicação, conta com recursos provenientes de outros ministérios que 

passam a participar expressivamente na criação e implementação de projetos 

culturais, entre eles a conservação de museus e monumentos históricos. Temos, 

então, o Ministério da Defesa, responsável pela manutenção de 65 museus, o 

Ministério da Educação, que tem ao seu encargo cursos de educação artística e 

museus, a exemplo do Museu do Homem, o Ministério das Relações Exteriores, 

que responde pelas manifestações culturais do país no exterior, o do Meio 

Ambiente (que mantém museus e centros audiovisuais com material sobre o 

tema do meio ambiente) e outros (REIS, 2003). 

Novas alternativas foram criadas para sustentar as iniciativas culturais; 

dentre elas merecem destaque: o Fundo Regional de Aquisição dos Museus 

(FRAM – Fonds Régional d’Acquisition dês Musées), voltado para a aquisição de 

objetos para compor os acervos dos museus, e o Fundo Regional de Arte 

Contemporânea (FRAC – Fonds Regional d’Art Contemporain) cujo objetivo é 

disseminar a arte contemporânea, levando-a a regiões de acesso mais restrito. 

Na Alemanha, as decisões da política cultural nacional são tomadas em 

nível local e cada uma das províncias conta com um Ministro da Cultura, sendo 
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que as decisões são centralizadas na Conferência Permanente dos Ministros da 

Educação e da Cultura, fundada em 1948. Reis (2003) nos conta que a 

participação da iniciativa privada no financiamento à cultura do país tomou 

corpo a partir do corte de verbas públicas ocorrido na década de 80, e hoje é 

dividido em quatro atividades: doações (pessoas físicas e jurídicas), patrocínio, 

propaganda e transferências de fundações. Destes, as fundações têm papel 

preponderante, sendo que das cerca de 7.000 fundações existentes na 

Alemanha, aproximadamente 1.000 são ligadas a empresas multinacionais; em 

alguns casos, inclusive, a fundação é a dona da empresa (como é o caso da 

Fundação Bertelsmann, que detém 57,6% do capital da megacorporação do 

setor de comunicações). A participação das empresas na cultura hoje é 

incentivada por um fórum de empresas patrocinadoras de cultura (AKS – 

Arbeitskreis Kultursponsoring), uma associação que congrega, debate e estimula a 

participação das empresas alemãs e estrangeiras no patrocínio cultural do país. 

De acordo com a autora,  

“vale notar que, apesar dos recentes avanços do setor privado no 
patrocínio cultural, a AKS e seus associados defendem que a parceria 
entre os mundos das artes e das empresas deve ser feita de forma 
complementar à atuação do Estado, cabendo a este garantir a 
sobrevivência da diversificação cultural na Alemanha” (REIS, 2003, 
p.250). 

No Reino Unido a intervenção do estado nas artes se acentuou durante a 

Segunda Guerra Mundial, com a criação do Conselho para o Incentivo à Música 

e às Artes (CEMA – Council for the Encouragement of Music and the Arts), órgão 

que originou o Arts Council of Great Britain – Conselho de Artes da Grã-

Bretanha. A atuação do governo, descentralizada e baseada na atuação das 

Associações de Artes Regionais, foi modificada durante os anos 80, quando 

Margareth Tatcher e o Partido Conservador instituíram uma política de menor 

intervenção pública e maior participação privada em áreas como economia e 

cultura. As Associações de Artes Regionais foram transformadas nos atuais 

Conselhos Regionais de Artes (Regional Arts Boards) e o foi fundado o 

Departamento da Cultura, Mídia e Esporte, principal órgão da política cultural 
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nacional. Entre outras responsabilidades, este departamento estimula a parceria 

entre o setor privado e a comunidade cultural, estabelecendo complementos de 

aportes financeiros públicos a investimentos realizados por empresas, 

oferecendo diferentes taxas de contrapartidas conforme o volume de 

financiamento gerado pelos patrocínios. 

Hoje, os Consórcios Culturais Regionais (Regional Cultural Consortiums – 

RCA) são responsáveis por desenvolver as estratégias culturais locais, em linha 

com as definições da política nacional.  

A participação da iniciativa privada, que até os anos 80 se fez presente no 

setor cultural pela forte presença do setor financeiro, passa a ser impulsionada 

com a criação da ABSA (Association for Business Sponsorship of the Arts) em 1976. 

Com a missão de promover e estimular parcerias entre o setor privado e as 

artes, visando ao benefício mútuo e ao da comunidade, de forma mais ampla, a 

Associação cumpre hoje o papel de detectar novas formas de parcerias entre 

artes e empresas e promovê-las, mensurar sua eficácia, desenvolver as melhores 

práticas que sirvam de aprendizado para novas parcerias (REIS, 2003). Fica 

clara, portanto, a crescente articulação entre o setor governamental e privado 

integrando políticas social e cultural, com as empresas participando de forma 

crescente no processo. 

Essa participação da iniciativa privada é incentivada por Portugal, país 

em que o Programa Operacional da Cultura (POC) estabelecido para os anos de 

2000 a 2006, documento que constitui um dos principais instrumentos da 

política de desenvolvimento e coesão econômica e social do país, constata que  

“apesar da importância dos fundos nacionais e comunitários 
mobilizados para a política cultural no âmbito do Plano de 
Desenvolvimento Regional (PDR) para Portugal, não podemos deixar de 
ter presente, pela sua relevância, a contribuição de outros recursos 
nacionais públicos e privados para o desenvolvimento do setor” 
(PROGRAMA OPERACIONAL DA CULTURA, 2000, p.7). 
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A criação de um Programa Operacional autônomo para a área da cultura 

resulta essencialmente da clara assunção de que a política cultural constitui um 

eixo fundamental da estratégia de desenvolvimento social e econômico do país.  

 

ESTADOS UNIDOS 

Enquanto em boa parte dos países europeus o florescimento da 

participação privada no setor cultural acontece para complementar o 

financiamento público, nos Estados Unidos o envolvimento do setor privado se 

dá a partir de um prisma próprio.  

Nos Estados Unidos o apoio privado às artes só se efetivou no século 

XIX. Até então, as artes diziam respeito, essencialmente, aos indivíduos, ao 

artista ou ao empresário. Na visão de Cookwhite (1997), tanto o apoio 

governamental como o apoio privado só aconteceram quando famílias de 

imigrantes com atitudes menos rígidas do que a tradição puritana 

fundamentalista dos colonizadores primitivos da Nova Inglaterra se instalaram 

nos Estados Unidos. Famílias poderosas como os Rockefeller e os Carnegie 

começam, então, a reproduzir nos Estados Unidos o ambiente cultural e 

intelectual efervescente da Europa, muitas vezes possibilitando a produção de 

espetáculos e eventos por meio de contribuições que garantiam a diferença 

entre a bilheteria e o custo do evento. Além disso, muitos museus têm origem 

nas coleções doadas por essas famílias.  

Mendes de Almeida (1992) considera este como sendo o terceiro 

momento do mecenato na história – que se dá quando as famílias emigradas da 

Inglaterra que geraram grandes fortunas em negócios envolvendo basicamente 

poços de petróleo, indústria automobilística, ferrovias e atividades bancárias e 

que não tinham projeção social tiveram a necessidade de criar mecanismos de 

legitimação perante a comunidade. Figuras como Rockfeller, Whitney, 
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Guggenheim e Ford encontraram nas artes o melhor veículo para a consecução 

desses objetivos.4  

Com grande participação do mecenato das grandes famílias, o 

envolvimento do Estado na área cultural americana era comparativamente 

simbólico, o que fica ainda mais claro quando se observa a histórica opção pela 

política não intervencionista adotada pelos governos daquele país. Com 

algumas contribuições no início do século XX, como a isenção do pagamento de 

imposto de renda às instituições culturais (em 1913) e a total isenção fiscal das 

contribuições feitas a organizações sem fins lucrativos de natureza cultural, 

educacional ou da área da saúde – que permanece até os dias atuais – o governo 

americano somente vem a romper com a política liberal adotada quando da 

crise de 1929. Com a crise, o desemprego atinge níveis insustentáveis e a criação 

de postos de trabalho passa a ser prioridade. A decisão do governo foi investir 

em empregos que gerassem renda, que, injetada na economia pelo consumo de 

bens e serviços, acabaria por gerar novos empregos e mais renda, criando o 

chamado ‘círculo virtuoso’. 

Em 1965 foi criado o NEA (National Endowment for the Arts), hoje o maior 

provedor individual de fundos para o setor artístico sem fins lucrativos; um 

investimento público no setor cultural que garante a oferta de arte moderna e 

clássica em todas as regiões americanas5. Concebido pelo Congresso americano 

como uma agência independente do governo federal, logo deu início a uma 

longa odisséia de financiamento a artistas e instituições. A criação da “dedução 

filantrópica”, pela qual instituições tidas como de caráter filantrópico não 

pagam impostos e podem receber doações financeiras cujo valor são abatidos 

apenas parcialmente da renda do doador, juntamente com a criação das 

fundações de interesse público feitas pelas grandes corporações e famílias mais 

ricas, são considerados os incentivos responsáveis pela transformação dos 

                                                 
4 Mendes de Almeida distingue três momentos em que a atividade de mecenato se confunde 
com o desenvolvimento das artes na história: na Roma Antiga, na Renascença e nos EUA do fim 
do século passado. MENDES DE ALMEIDA, Cândido José e DA-RIN, Sílvio (orgs.). Marketing 
Cultural ao Vivo: Depoimentos. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1992. 
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Estados Unidos no país do mundo com maior índice per capita de doações às 

artes e outras formas de filantropia. 

Com sua essência na iniciativa privada das famílias abastadas, Barcinsky 

(1997, p.58) nos conta que “o mecenato dos nobres foi substituído por sua 

versão politicamente correta – as doações – e assim museus, casas de ópera e 

teatros podem sobreviver à cultura pop massificada”. Paralelamente, há a 

criação de fundações estabelecidas para dar apoio ao setor cultural. 

Hoje, dotações governamentais para suporte aos museus estão sendo 

reduzidas. A pressão sobre o orçamento aumenta a necessidade de fazer 

escolhas e as entidades sociais vêm recebendo prioridade sobre as instituições 

culturais e artísticas (KOTLER e KOTLER, 1998). Por outro lado, a tendência da 

descentralização da política de suporte aos museus acaba por contrabalançar 

essa diminuição do suporte federal: agências governamentais locais e regionais, 

particularmente aquelas de centros urbanos e cidades mais centrais vêm 

reconhecendo a importância dos museus para a formatação de destinos 

turísticos e sua capacidade de geração de empregos e renda. 

 

UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

Esforços no sentido de estabelecer comparações entre os resultados 

obtidos pela adoção das diferentes políticas culturais discutidas têm sido 

empreendidos, porém os estudos esbarram em dificuldades que limitam suas 

análises. Baseados em dados de gastos do governo realizados em diversos 

países, tais estudos muitas vezes embutem vieses relacionados às variáveis do 

levantamento, que podem dificultar ou invalidar suas conclusões. Temos, por 

exemplo, que a própria definição de cultura  - ou o que é considerado no escopo 

da cultura - difere entre os países; além disso, as diferentes ferramentas de que 

as políticas culturais lançam mão acabam por criar componentes intrínsecos que 

                                                                                                                                               
5 Ver http://www.nea.gov 
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dificultam as comparações entre países: por exemplo, renúncias de impostos 

são dados difíceis de serem avaliados e, portanto, não são consideradas nos 

estudos. Essas omissões acabam por alterar significantemente os resultados dos 

gastos per capita; exemplo disso pode ser encontrado em um estudo realizado 

pela Arts Council of Ireland (2000) englobando sete países, em que apenas os 

dados da renúncia fiscal da própria Irlanda puderam ser avaliados, sendo que 

somente esse dado altera em 50 por cento os valores dos gastos governamentais 

em cultura per capita realizados pelo país (de 12.36 para 19.22 irish pounds). 

Outras distorções podem também resultar das taxas utilizadas na conversão das 

moedas. Essas dificuldades por vezes encobrem erros que afetam o grau de 

confiança dos estudos comparativos. 

Na tentativa de encontrar um denominador comum que permita que 

esses dados sejam analisados, o Instituto de Estatística da UNESCO, desde os 

anos 80, vem dando apoio ao desenvolvimento de um ‘indicador cultural’ para 

criar critérios padronizados internacionalmente para a estatística cultural 

(UNESCO 1986; 1998; 2000; 2002). 

Em um desses esforços, um seminário promovido em conjunto pela 

UNESCO e o Instituto de Estatística de Québec, Schuster (2002) sublinhou a 

importância da definição de critérios que permitam estabelecer um nível de 

comparabilidade entre os países, além da necessidade do estabelecimento dos 

limites para a compreensão do termo cultura. 

Feitas essas considerações, são apresentados a seguir os resultados de 

uma das pesquisas mais acreditadas entre as que se propõem a analisar dados 

entre países. Trata-se de um relatório publicado pelo NEA em janeiro de 20006 

baseado em dados levantados pelo Arts Council of England (ACE), em que são 

analisados investimentos públicos diretos na área da cultura realizados pelos 

países da OECD – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (Austrália, Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Países 

                                                 
6 Disponível em http://arts.endow.gov/pub/Notes/74.pdf 
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Baixos, Suécia e Inglaterra, além dos Estados Unidos)7 o estudo mostra que a 

participação direta do governo no apoio às artes é muito forte na Finlândia, na 

Alemanha, na França e na Suécia, países em que o investimento público direto é 

da ordem de, respectivamente, U$91, U$85, U$57 e U$57 dólares americanos 

per capita por ano em atividades culturais. Por outro lado, os Estados Unidos 

aparecem com números modestos quando em comparação com os resultados 

de seus parceiros da OECD: apenas U$6 de investimento per capita ao ano, o 

equivalente a 0,13% do gasto público total.  

Schuster (1987), analisando pesquisas de cruzamento de dados de 

investimentos governamentais entre países, explica que tais discrepâncias 

podem ser entendidas como resultado de diferenças na importância relativa do 

setor público em cada um dos países, mais do que diferenças na importância da 

cultura para cada um dos governos.  

Realmente, como se pode observar pelos dados apresentados na Tabela 

1, não se pode estabelecer relação direta entre os índices de desempenho 

econômico dos países e os investimentos governamentais em cultura: com um 

Produto Interno Bruto per capita comparável ao dos Estados Unidos, a 

Alemanha apresenta um dos índices mais elevados de investimento público 

direto na área da cultura. Por outro lado, conforme análise do próprio relatório, 

esses gastos públicos expressivos no setor cultural podem ser pelo menos 

parcialmente explicados pela presença mais marcante do Estado na economia 

da Alemanha (20,07% do PIB); em contraste, o baixo índice de investimento 

público nas artes parece estar relacionado ao baixo grau de intervencionismo 

que caracteriza o Estado americano (15,72% do PIB). Esta correlação, no entanto, 

não aparece nos outros países que compõem o estudo: a Suécia, com alto índice 

de participação do governo na economia (28,08% do PIB) apresenta 

investimento per capita nas artes comparável à França, (U$57), que, por sua vez, 

apresenta dados de participação na economia comparáveis à Alemanha (20,08% 

do PIB). 

                                                 
7 A Itália foi excluída pela ausência de dados de investimentos das autoridades públicas. 
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TABELA 1: GASTOS GOVERNAMENTAIS EM ARTES E MUSEUS 
(INCLUI GASTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS) 

 Austrália Canadá Finlândia França Alemanha Irlanda Países
Baixos 

Suécia Reino 
Unido 

Estados
Unidos 

Ano dos dados 
financeiros 

93/94 94/95 1994 1993 1993 1995 1994 93/94 95/96 1995 

Gasto per capita em 
artes (US dólares) 

$25 46 91 57 85 9 46 57 6 6 

Gasto total do governo 
em artes1 (M de 
dólares) 

$438 1,272 460 3,275 $6,886 33 714 496 1,518 1,530 

Gastos do governo em 
artes como percentual 
dos gastos totais do 
governo 

0.82% 0.93% 2.10% 1.31% 1.79% 0.43% 1.47% 1.02% 0.65% 0.13% 

Gastos do governo em 
artes como percentual 
do PIB 

0.14% 0.21% 0.47% 0.26% 0.36% 0.07% 0.21% 0.29% 0.14% 0.02% 

Gastos totais do 
governo (B de dólares) 

$54 $136 $22 $251 $384 $8 $48 $48 $226 $1,142 

Gastos totais do 
governo como 
percentual do PIB 

17.79% 22.31% 22.31% 20.08% 20.07% 17.14% 14.33% 28.08% 20.46% 15.72% 

População (milhões) 17.7 27.4 5.1 57.7 81.2 3.6 15.4 8.7 58.4 258.2 

Produto Interno Bruto 
(B de dólares) 

$304 $612 $98 $1,249 $1,913 $48 $338 $173 $1,105 $7,265 

PIB per capita $17,181 $22,321 $19,210 $21,651 $23,565 $13,428 $21,944 $19,845 $18,918 $28,158 

Posição no ranking do 
índice de 
desenvolvimento 
humano  

7 1 16 6 11 21 9 4 10 8 

Fonte: NEA - National Endowment for the Arts. International Data on Government Spending on the 
Arts. Research Division Note #74, January 2000.  
1 Inclui apenas gastos diretos do governo em artes e não inclui subsídios indiretos tais como incentivos 
fiscais para contribuições às artes. 

2 Gastos totais do governo, medido pela OECD, é utilizado como indicador geral do tamanho dos setores 
públicos de cada um dos países. 

 

Como padrão geral, os países incluídos no estudo apresentaram declínio 

nos investimentos governamentais em cultura durante a década de 90. Fato 

particularmente verdadeiro nos Estados Unidos, onde as apropriações do NEA 

foram reduzidas em mais de 40% durante o período compreendido entre os 
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anos de 1992 a 1996. Fugindo dessa tendência geral, os gastos do governo da 

Alemanha e Irlanda cresceram durante os anos 90, o que pode encontrar 

explicação à importância dispensada ao setor cultural no processo de 

reunificação alemã, e no estabelecimento de uma loteria nacional irlandesa que 

contribui para os gastos na área (REIS, 2003). 

Outro dado importante a respeito desse levantamento, é que ele 

considera apenas o apoio direto do governo; ao excluir o apoio indireto do 

governo, desconsidera incentivos fiscais oferecidos como forma de encorajar 

transferências de pessoas físicas e de empresas para as artes e outras formas de 

incentivos, tais como reduções de carga tributária para artistas e organizações, 

bem como outros abatimentos de impostos oferecidos como forma de encorajar 

produções culturais ou investimentos internacionais em produtos culturais, tais 

como filmes. 

De acordo com as pesquisas de Schuster (1987), a parcela dos gastos do 

governo em artes por meio de incentivos fiscais é maior nos Estados Unidos do 

que nos outros países - o que pode ser explicado pela histórica aproximação 

entre os setores privado e público naquele país, muito maior do que aquela 

observada nos outros países considerados na pesquisa. Apesar desse fato, e 

diferentemente do que se poderia esperar, estudo do autor realizado em 1985 já 

havia concluído que, mesmo quando considerado um valor estimado a título de 

incentivos fiscais, os gastos totais do governo americano apareciam ainda como 

dos mais baixos entre os países estudados. 

A respeito do que se espera para o financiamento às artes nesses países, 

Cookwhite (1997) adianta:  

“no próximo milênio o mundo provavelmente não verá um 
retorno à renascença dos Médicis ou do apoio do Vaticano. Nem, 
tampouco, em minha opinião, o governo poderá ser o único patrono das 
artes. (…). Mas a bem sucedida parceria que envolve, de um lado, 
indivíduos ou empresas e, de outro, apoio governamental, incentivo fiscal 
e outros mecanismos criativos pode mudar para melhor o curso do 
financiamento das artes nos séculos vindouros” (COOKWHITE, 1997, 
p.94). 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 47

BRASIL 

No Brasil, em que historicamente o governo representou o principal 

papel no apoio às artes, a necessidade de busca de outras fontes de 

financiamento se acentua na medida em que o Estado se distancia da função de 

gestor único da cultura, deixando espaço para investimentos na área. 

Assim, de forma diferente do que o observado nos Estados Unidos, o 

Brasil entra na era do patrocínio corporativo à cultura sem ter passado a fase do 

suporte das ricas famílias ou indivíduos, num cenário descrito por Durand 

(2000, p.10) como sendo caracterizado por “uma renda per capita baixa, social e 

regionalmente concentrada, apresentando uma minúscula parcela de empresas 

e indivíduos praticando patrocínio cultural, com um apoio governamental 

insuficiente e instável”.  

Até fins do período colonial a responsabilidade pública pela cultura é 

praticamente ignorada. Vigorava aqui, além das manifestações artísticas locais, 

práticas de representação que traduziam o olhar do estrangeiro para as cortes 

européias. Das cartas às gravuras e à pintura, retratos das paisagens tropicais e 

das diferentes raças que aqui se encontraram e se misturaram, seus usos e 

costumes, por missões enviadas pela corte portuguesa, em que se produziam 

telas que iriam forrar as paredes dos castelos europeus e encantar a nobreza 

com as peculiaridades do povo e das paisagens do Novo Mundo, produzindo 

um legado iconográfico e de literatura de viagem dos cronistas europeus que 

trazem sempre a possibilidade de novas aproximações com a história do Brasil 

(BELLUZZO, 1996).  

O estabelecimento de estímulos às manifestações culturais e ao 

desenvolvimento de atividades culturais só passa a preocupar a corte 

portuguesa quando esta se transfere para o Rio de Janeiro em 1808, fugindo da 

invasão das tropas napoleônicas a Portugal. Começa aí um período de grande 

investimento em algumas manifestações apoiadas por D. João VI, que pretendia 

oferecer à corte e à colônia uma vida cultural mais próxima daquela da Europa. 
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É criada, em 1816, a Escola de Ciências, Artes e Ofícios do Rio de Janeiro; em 

1826, a Academia Imperial de Belas Artes, “ainda refratária a tudo o que fosse 

natural do país e fomentadora dos valores artísticos europeus” (REIS, 2003, 

p.159). A cultura que se formava, portanto, era uma adaptação da tradição 

européia, paralelamente à erupção de novas formas de manifestação criada 

pelos brasileiros, o povo resultante da mistura dos brasilíndio e do afro-

brasileiro, que, como descreve Darcy Ribeiro (apud REIS, 2003, p.160) “para 

libertarem-se do ‘não-ser-ninguém’ dos não-índios, dos não-europeus e dos 

não-africanos, viram-se obrigados a criar sua própria identidade étnica: 

brasileiro”. 

Entretanto, até o século XX, o que havia de incentivo público e privado à 

cultura estava bastante centrado em beneficiar a elite e seus favorecidos; 

enquanto, de um lado, a esfera pública ainda não tinha estabelecidas as bases 

para uma política cultural democrática, de outro a esfera privada, através da 

aplicação de recursos financeiros e uso de influência política, incentivava as 

manifestações culturais que consideravam importantes. 

Assim, os primórdios da história do mecenato e do patronato no Brasil 

confundem-se com a atuação de alguns personagens: Assis Chateaubriand, com 

a construção do Museu de Arte de São Paulo, Francisco Matarazzo e Franco 

Zampari, criando o Teatro Brasileiro de Comédia e a Companhia de Cinema 

Vera Cruz. Membros da elite cultural e econômica brasileira, são atribuídas a 

eles (por meio de contribuições em dinheiro, de mobilização da elite cultural, de 

criação de rede de influências, pela visão empreendedora dedicada ao 

florescimento das instituições culturais paulistas – museus, bibliotecas, bienais) 

a transformação, ao longo do século XX, da provinciana cidade de São Paulo em 

centro de cultura alinhado com o circuito cultural internacional. Além dos 

nomes citados, merecem ainda destaque Paulo Bittencourt e Niomar Moniz 

Sodré pela construção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.  

Percebe-se, assim, que o Brasil não conheceu um patronato mecenas 

antes que se iniciasse a implantação do moderno sistema de patrocínio 
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corporativo às artes. Tem-se, na melhor das hipóteses, colecionadores de arte. 

Essa ausência, por sua vez, contribuiu para que os próprios incentivos 

empresariais surgissem de firma incipiente, quando se compara o Brasil com 

outros países (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2002). 

Durante os anos da ditadura militar, apesar da censura e da perseguição 

aos representantes da cultura e do livre pensar, foram tomadas medidas que 

impulsionaram a administração da cultura, como a criação das secretarias 

estaduais da cultura (1970), subordinadas ao MEC (Ministério da Educação e 

Cultura), além de órgãos de incentivo à produção cultural, como a Embrafilme, 

em 1969, e o Concine, em 1976. 

Com o restabelecimento do regime democrático foi criado o Ministério 

da Cultura, através do Decreto 91.144 de 15/03/85, reconhecendo a importância 

da área da cultura e dando autonomia a essa área, que até então era tratada em 

conjunto com a educação. Com a missão de “formular e operacionalizar a 

política que assegure os direitos culturais do cidadão, criar instrumentos e 

mecanismos que possibilitem o apoio à criação cultural e artística, o acesso aos 

bens culturais e a distribuição destes, bem como a proteção, a preservação e a 

difusão do patrimônio cultural brasileiro”8, cabe ao MinC assegurar o “pleno 

exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional”, 

conforme previsto no artigo 215 da Constituição de 1988. 

Em julho de 1986 ocorre a aprovação da Lei Sarney (no. 7.505/86), a 

primeira de uma série de leis federais voltadas ao estímulo da participação da 

iniciativa privada no setor cultural brasileiro. Permitindo que o valor investido 

fosse deduzido do imposto de renda  até o limite de 2% do imposto devido das 

pessoas jurídicas e limitando a 10% da renda bruta do imposto de renda de 

pessoas físicas, a lei Sarney foi revogada anos mais tarde após uma série de 

denúncias de desvios e acusações de fraudes9. Criticada severamente por 

permitir o uso de recursos públicos de forma escusa, uma vez que os 

                                                 
8 Conforme descrito em www.cultura.gov.br 
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mecanismos da lei permitiam a apresentação de notas fiscais sem a 

comprovação da despesa efetiva no projeto cultural, a lei foi acusada ainda de 

promover a “cultura do espetáculo”, uma vez que ficou constatado que alguns 

dos principais beneficiários da lei foram artistas consagrados como Roberto 

Carlos, artistas que, a priori, não precisariam de leis de incentivos para 

promover seus espetáculos. Ainda assim, essa lei é considerada por Sarkovas 

(apud Becker, 1997, p. 24) um marco histórico na aproximação dos meios 

artístico e empresarial: “até então eram mundos que não se comunicavam; 

mundo empresarial e mundo cultural estavam em dois continentes que não 

tinham conexão”.  

A partir de março de 1990 o governo Collor promoveu significativo 

desmonte das instituições culturais brasileiras: foram extintos o Ministério da 

Cultura, a Embrafilme, a FUNARTE, a Fundação do Cinema Brasileiro e criada 

a Secretaria de Cultura, sob a supervisão da Presidência da República. 

A revogação da Lei Sarney em 1990 foi seguida por praticamente dois 

anos de ausência do Estado na área cultural. Os resultados dessa política 

podem ser observados no Gráfico 1, a seguir: 

 
GRÁFICO 1: GASTOS FEDERAIS COM CULTURA 1986-1996 

 

 Fonte: Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos Históricos e Culturais (CEHC). 

                                                                                                                                               
9 Íntegra da Lei Sarney pode ser obtida em http: // www.jol.com.br/legis/leis/lei_7505_86. 
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A criação de incentivos fiscais em âmbito municipal foi a solução 

intermediária encontrada para o fomento das atividades artístico-culturais. 

Assim, a Lei Mendonça (Lei no. 10.923/90) do município de São Paulo, 

regulamentada em 1991, foi uma medida pioneira que serviu de modelo para 

diversos municípios. Permitindo a dedução do Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Urbana (IPTU) e sobre o Imposto Sobre Serviços (ISS) para os 

contribuintes que aplicassem recursos na área cultural, essa iniciativa foi 

seguida por outras que, em âmbito estadual e municipal, utilizam também 

como instrumento de incentivo fiscal o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) devido pelas empresas. 

Em 1992 foi aprovada a Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura 

n. 8.313, de 23/12/91), que trouxe uma série de modificações na estrutura  da 

legislação anterior. Além de criar mecanismos mais rígidos de fiscalização e a 

necessidade da aprovação prévia dos projetos por uma comissão formada por 

representantes do governo e da área cultural, a Lei cria o PRONAC (Programa 

Nacional de Apoio à Cultura) e institui três mecanismos de incentivo às 

atividades culturais – o Fundo Nacional de Cultura (FNC), os Fundos de 

Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e o Apoio ao Mecenato Privado. O 

primeiro deles, criado com a finalidade de garantir a realização de projetos 

culturais pouco atraentes, garantia o financiamento de 80% do custo total do 

projeto, com prioridade para aqueles de âmbito regional, apresentados por 

pessoa física ou jurídica de natureza pública ou privada, desde que sem fins 

lucrativos. O segundo era direcionado às produções artísticas com retorno 

comercial garantido (os chamados espetáculos); este mecanismo seria 

administrado pela Comissão de Valores Mobiliários, suas cotas sendo 

comercializadas no mercado nos moldes da bolsa de valores por meio de 

instituições credenciadas para tanto. Já o terceiro mecanismo, o de incentivo a 

projetos culturais por meio de mecenato, possibilitava a pessoas físicas e 

jurídicas a aplicação de parte do imposto de renda em projetos previamente 

aprovados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Permitindo a 

dedução de 80% do valor das doações e 60% do valor de patrocínios até o limite 
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de 3% da renda tributável, no caso de pessoas físicas, e de 40% do valor das 

doações e 30% do valor de patrocínios até o limite de 2% do imposto devido, no 

caso de pessoas jurídicas, estas, além desse benefício, ainda poderiam abater o 

total de doações e patrocínios como despesa operacional, reduzindo o montante 

tributável e, em conseqüência, diminuindo o valor da Contribuição Social e do 

Imposto de Renda. 

Além das vantagens tributárias, o incentivador ainda receberia benefícios 

indiretos em mídia espontânea  e também poderia aplicar até 25% do total do 

projeto em produtos para brinde (livros, discos, esculturas, gravuras) com 

distribuição gratuita.  

Para garantir que as distorções da Lei Sarney não se repetissem nessa 

nova lei, foram criados tantos mecanismos de controle e restrições, que o 

resultado foi um enrijecimento do processo que, somado a outras dificuldades 

como o desconhecimento da lei, aconteceu que não houve a utilização dos 

recursos colocados à disposição para renuncia fiscal pelo governo federal. Entre 

os anos de 1992 e 1994, o mecenato estudou 55 projetos e apenas seis foram 

viabilizados (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2002)10. 

Assim, nesse contexto desfavorável ao financiamento de projetos e 

atividades culturais em parceria com a iniciativa privada, foi realizada a revisão 

da Lei Rouanet, em 1995, ampliando o limite de desconto do imposto de renda 

de 2% para 5% , assumindo oficialmente a figura do agente cultural, que recebe 

comissão para a venda e intermediação dos recursos dos projetos, e criando a 

Secretaria de Apoio à Cultura, com a função de tornar mais rápido o processo, 

agilizando a análise dos processos. Além disso, o Ministério da Cultura passou 

a flexibilizar os prazos para recebimento dos projetos, que não mais precisavam 

obedecer aos rígidos critérios dos editais, mas durante todo o ano. “Com essas 

medidas, o Estado brasileiro insistiu em apostar na política de patrocínio e 

incentivos fiscais” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2002, p.27). 
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Para Weffort (2003) a determinação do presidente Fernando Henrique 

Cardoso no sentido de fortalecer as atividades culturais trouxe um substancial 

aumento de recursos ao Ministério da Cultura entre 1995 e 1998.  

No tocante às empresas privadas, desde o início, o governo trabalhou por uma 

maior abertura na aplicação das leis de incentivo, submetidas a reformas que 

facilitaram o seu uso pelo público.  

Efetivamente, os anos que se seguiram forma marcados por uma resposta 

a essa política: em 1996 foram 614 empresas a participar da política de 

incentivos cultural, em 1997 esse número salta para 1.133, e em 1998 e 1999 há 

uma ligeira queda, decorrente do processo de privatização das empresas 

estatais brasileiras. 

A Medida Provisória 1589/97 altera a Lei Rouanet, facultando a pessoas 

físicas e jurídicas a dedução do Imposto de Renda do correspondente a 100% 

dos valores aplicados em projetos culturais. Este incentivo limita-se a alguns 

segmentos culturais identificados pelo Ministério da Cultura como menos 

prestigiados pelos incentivadores brasileiros, como as áreas de artes cênicas, 

livros de valor artístico, literário ou humanístico, música erudita ou 

instrumental, circulação de exposições de artes plásticas, além de doação de 

acervos para bibliotecas públicas e para museus. Neste caso, no entanto, é 

vedada às pessoas jurídicas com fins lucrativos a dedução do valor da doação 

ou patrocínio como despesa operacional.  

Neste ano de 2003, primeiro ano do governo do Presidente Luis Inácio 

Lula da Silva, a área museológica participou de uma iniciativa inédita, 

promovida pelo Ministério da Cultura: a discussão de bases para a formatação 

de uma política para o setor, que resultou no lançamento do documento 

intitulado “Política Nacional de Museus”, cujo princípio norteador primeiro é o 

“estabelecimento e consolidação de políticas públicas no campo do patrimônio 

cultural, da institucionalização da memória social e dos museus” (POLÍTICA 

                                                                                                                                               
10 Informações sobre a Lei do Audiovisual (Lei no. 8.685/93) não serão consideradas, dado que 
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NACIONAL DE MUSEUS, 2003, p. 9), e que, nesta versão, apresenta-se ainda 

bastante orientado para a formação e capacitação de Recursos Humanos em 

museologia, mas que prevê  contar com os recursos previstos no Fundo 

Nacional da Cultura (FNC), e com as leis de incentivo fiscal, além dos  

orçamentos dos órgãos e entidades envolvidos. Nesse documento estabelece-se 

que uma das estratégias para o financiamento e fomento de museus está no 

“estabelecimento de parcerias entre as diversas esferas do poder público e a 

iniciativa privada, de modo a promover a valorização e a sustentabilidade do 

patrimônio cultural musealizado” (POLÍTICA NACIONAL DE MUSEUS, 2003, 

p. 12). 

Este é o quadro geral da política cultural no Brasil, e dele várias 

considerações podem ser tecidas; sem pretender apontar o certo ou o errado, 

concordamos com o que apresentado no relatório apresentado pela Fundação 

Pinheiro intitulado Responsabilidade Social e Marketing Cultural (dezembro/2002, 

p.28), que entende que as leis de incentivo à cultura se tornaram, ao longo dos 

últimos anos, “o grande veículo para que produtores culturais de todo o país 

conseguissem viabilizar seus projetos”. 

 

OS RESULTADOS DAS LEIS DE INCENTIVO CULTURAL 

Analisando os dados quantitativos da cultura no Brasil, Balaban (2003) 

considera que, além do importante aporte trazido pelo fato de o orçamento do 

Ministério da Cultura haver sido quase triplicado no quadriênio 1995/98, o 

grande salto - de trinta vezes - nos recursos para a cultura, nesses quatro anos, 

veio entretanto das leis de incentivo fiscal: a Lei Federal de Incentivo à Cultura 

e a Lei do Audiovisual, que permitem descontar do imposto de renda devido a 

parte das contribuições feitas a projetos culturais aprovados pelo Ministério da 

Cultura. Essas deduções, em seu conjunto, não podem ultrapassar um teto, que 

é fixado anualmente. 

                                                                                                                                               
não se aplicam ao estudo aqui apresentado. 
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“O Ministério conseguiu, por um lado, que esse teto fosse 
progressivamente ampliado: de 85 milhões em 1994, chegamos hoje a 160 
milhões de reais. Somados os quatro anos (1995/98), o governo federal 
colocou à disposição da cultura 490 milhões de reais, o que permitiria 
carrear mais de um bilhão de reais para o financiamento direto de 
projetos culturais. Isso porque a renúncia, isto é, o abatimento do 
imposto, representa em média 33% do total que é efetivamente aplicado 
em projetos culturais, através da Lei de Incentivo à Cultura. Através da 
Lei do Audiovisual, este percentual é de 100%. Somadas e ponderadas as 
duas modalidades, pode-se considerar que a relação renúncia/recursos 
aplicados é de pelo menos 2,5” (BALABAN, 2003, s/p.)11. 

Como afirmado na abertura deste trabalho, a destinação das verbas 

provenientes das empresas teve impulso com a regularização da Lei Federal de 

Incentivo à Cultura, porém seus resultados se fizeram de maneira desigual 

dentre os vários segmentos da cultura compreendidos na lei. 

Para que se pudesse visualizar a participação dos museus nos números, 

foi feita uma solicitação ao à Coordenação Geral de Modernização e Informática 

do MinC para o fornecimento dos dados por segmento, indicando os 

investimentos realizados em museus em separado12. 

Como resultado, temos as Tabelas 3.2 e 3.3 a seguir, que apresentam os 

valores em reais de recursos captados em empresas pelo mecanismo de 

mecenato previsto na Lei 8.313/91, por área da cultura, entre os anos de 1998 e 

2003. Os dados dos Gráficos 3.2, 3.3 e 3.4 referem-se a projetos aprovados no 

Ministério da Cultura.  

 

 

                                                 
11 Dados extraídos de relatório público no site do Ministério da Cultura, acessado em 
12/08/2003 http://www.minc.gov.br/textos/olhar/numeroscultura.htm 
12 O Ministério da Cultura faz o tratamento dos números referentes ao investimento em cultura 
considerando sete áreas culturais - artes cênicas, artes integradas, artes plásticas, humanidades, 
música, patrimônio cultural e produção audiovisual - são computados, por exemplo, na área de 
patrimônio cultural todos os dados referentes à restauração de bens imóveis, o que inclui 
igrejas, teatros, bibliotecas, espaços culturais e bens patrimoniais diversos. 
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TABELA 2: MECENATO - VALORES CAPTADOS NA INICIATIVA PRIVADA – 
1998 A 2000 POR ÁREA DA CULTURA (R$). 

1998 1999 2000 ÁREA CULTURAL 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Artes cênicas 22.963.903,04 11,0 29.893.132,90 14,7 59.782.302,54 21,4 

Artes integradas 47.058.150,53 22,0 35.272.800,06 17,3 39.258.018,35 14,0 

Artes plásticas 16.864.501,45 8,0 17.873.331.28 8,8 35.313.719,61 12,6 

Audiovisual 12.527.499,05 5,9 11.375.551,92 5,6 14.395.670,27 5,2 

Humanidades 21.618.844,52 10,1 27.892.429,14 13,7 33.263.287,20 11,9 

Música 38.089.930,27 18,1 42.242.719,86 20,7 59.912.428,20 21,4 

Patrimônio cultural 48.921.680,82 23,9 36.445.192,70 17,9 34.164.259,64 12,2 

Museu 2.081.265,08 1,0 2.725.255,93 1,3 3.364.235,55 1,3 

Total 210.125.774,76 100,0 203.720.413,79 100,0 279.453.921,57 100,0 

Fonte: Diretoria de Fomento e Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. 

 

TABELA 3: MECENATO - VALORES CAPTADOS NA INICIATIVA PRIVADA –
2001 A 2003 POR ÁREA DA CULTURA (R$). 

2001 2002 2003 ÁREA CULTURAL 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Artes cênicas 82.486.798,44 23,9 73.180.471,08 22,3 45.455.913,74 20,7 

Artes integradas 39.002.049,16 11,3 50.848.565,46 15,5 35.109.129,17 16,0 

Artes plásticas 26.698.218,38 7,8 31.135.884,81 9,5 20.302.844,46 9,2 

Audiovisual 28.665.882,85 8,3 35.273.680,95 10,7 19.480.418,65 8,9 

Humanidades 40.827.660,14 11,8 36.684.614,94 11,1 21.633.929,01 9,8 

Música 77.629.120,86 22,5 52.591.938,40 16,0 45.532.689,82 20,7 

Patrimônio cultural 46.913.104,17 13,6 44.677.055,96 13,6 24.724.595,72 11,3 

Museu 2.485.620,60 0,8 4.121.989,40 1,3 7.539.119,17 3,4 

Total 344.708.454,60 100,0 328.514.201,00 100,0 219.778.639,74 100,0 

Fonte: Diretoria de Fomento e Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. 

 

Percebe-se, pela análise das Tabelas 2 e 3, que as áreas de artes cênicas e 

música vêm realizando as maiores captações em empresas, seguidas pelas áreas 

de artes integradas e patrimônio cultural, e que a captação realizada por 
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museus nas empresas é a mais reduzida, situando-se em torno de 1 a 3% do 

total dos recursos investidos pelas empresas no âmbito da Lei de Incentivo à 

Cultura. Esses números são resultado de uma menor apresentação de projetos 

para aprovação no Ministério da Cultura para captação na Lei de Incentivo, 

conforme destacado nos gráficos a seguir: 

 
GRÁFICO 2: NÚMERO DE PROJETOS APRESENTADOS POR ÁREA - 2001 

NÚMERO DE PROJETOS APRESENTADOS POR ÁREA - 2001
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Fonte: Diretoria de Fomento e Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. 

 

 

GRÁFICO 3: NÚMERO DE PROJETOS APRESENTADOS POR ÁREA - 2002 
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Fonte: Diretoria de Fomento e Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. 
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GRÁFICO 4: NÚMERO DE PROJETOS APRESENTADOS POR ÁREA - 2003 

NÚMERO DE PROJETOS APRESENTADOS POR ÁREA - 2003
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Fonte: Diretoria de Fomento e Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. 

 

CONCLUSÕES DESTE TÓPICO 

De uma forma geral as flutuações das inversões públicas diretas 

realizadas pelos governos locais e federais na área da arte e da cultura dos 

diversos países resultam na flexibilização da política cultural e indicam a 

intenção do aumento da participação do setor privado, na busca de 

desenvolvimento de novas fontes de financiamento para o setor cultural. 

Da análise histórica apresentada e do estudo comparativo realizado pelo 

Arts Council of England, pode-se depreender que algumas variáveis parecem 

fazer parte da definição das linhas adotadas na condução da política cultural: 

- o papel que o governo entende que a cultura desempenha, que define o 

grau de importância que o setor público dispensa ao setor cultural; 

- o grau de intervencionismo que caracteriza as ações do governo no 

gerenciamento da coisa pública, que define sua participação direta ou 

indireta. 
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Nesse sentido, o direcionamento das ações realizadas até o momento 

pelo governo atual indica a preocupação de estabelecer uma política para os 

museus, na qual a busca de parcerias com o setor privado se insere na política 

delineada. 

Por outro lado, os números fornecidos pelo Ministério da Cultura 

parecem indicar que o segmento de museus não busca, no setor privado, 

financiamento para suas atividades na mesma medida em que os outros 

segmentos da cultura.  

A compreensão dos fatores relacionados a essa constatação faz parte dos 

objetivos deste estudo. 
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3.3. MUSEUS 

 

HISTÓRICO E DEFINIÇÕES 

 

O termo “Museu” deriva do grego museion -  ou ‘templo das musas’, e 

faz referência às  divindades das ciências e das artes, as nove filhas de Júpiter e 

de Mnemósine (deusa da Memória), cada qual responsável pelo bom 

andamento de diferentes áreas do conhecimento: Clio (História), Euterpe 

(Música), Talia (Comédia), Melpômene (Tragédia), Terpsícore (Dança), Érato 

(Oratória), Polínia (Poesia Lírica), Urânia (Astronomia) e Calíope (Épico). 

Representadas como irmãs, as musas mediavam o Saber (Sofia) e os vários 

conhecimentos humanos (BARROSO 1946; TRIGUEIROS, 1956; DÊGELO, 1987; 

EDSON e DEAN, 1994; GLASER e ZENETOU, 2000). 

No decorrer do tempo o termo teve uma variedade de significados. 

O primeiro estabelecimento cultural que recebeu o título de museu do 

qual se tem registro foi organizado por Ptolomeu Soter em Alexandria, Egito, 

por volta do séc. III aC, e foi destruído por ocasião de distúrbios civis, 600 anos 

mais tarde. Foi dessa forma que o soberano denominou a parte de seu palácio 

onde se reuniam filósofos mais célebres para se entregarem ao estudo das letras 

e das ciências, tendo à sua disposição uma biblioteca que se tornou famosa na 

antigüidade. Na verdade, tratava-se mais de um instituto para estudos 

avançados onde se reunia a comunidade filosófica, cujo departamento de 

matemática era coordenado por Euclides e que possuía Arquimedes em seu 

corpo docente (DÊGELO, 1987). 

Depois dessa época na qual o propósito dos museus estava voltado às 

investigações nos campos da ciência e da literatura, passou-se um período em 

que a atividade de colecionar objetos de diversos tipos nas diversas partes do 

mundo persistiu, porém a motivação principal não estava voltada ao 
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esclarecimento da humanidade; a intenção dos colecionadores estava voltada ao 

valor monetário de suas coleções ou à singularidade dos objetos. Na Idade 

Média, estes passaram a ser guardados em mosteiros e igrejas, e em seguida nos 

palácios dos soberanos e nas residências dos senhores, porém sem que tais 

locais recebessem a designação de museu (TRIGUEIROS, 1956).  

De coleções privadas de cavalheiros e homens da corte, a palavra museu 

ressurge para designar coleções de qualquer natureza (públicas ou 

particulares), e até há poucos anos o museu destinava-se apenas a abrigar e 

conservar coleções: essa era a sua única finalidade (DÊGELO, 1987). Mais tarde 

se tornariam instituições públicas educacionais como as conhecemos hoje em 

dia.  

Assim, entre os sécs. XIV e XVI, com o Renascimento, período de grande 

crescimento intelectual, de desenvolvimento das artes e da ciência, juntamente 

com a reintegração dos valores do Cristianismo - a fé, a obediência e a 

contemplação - o homem contrapõe a curiosidade, a indagação, a pesquisa e o 

espírito científico. Dessa forma, vemos o surgimento tanto de coleções religiosas 

encontradas em igrejas e castelos medievais quanto de outras coleções 

resultantes do trabalho dos humanistas da época, quando aparecem novamente 

os museus como instituições orientadas para o esclarecimento, tendo sido a 

palavra ‘museu’ usada para descrever coleções de objetos de famílias abastadas, 

a exemplo dos Médici em Florença, no tempo de Lorenzo, o Magnificente, e 

membros do clero e papas humanistas de Roma, que iniciaram coleções de 

estátuas e antiguidades clássicas, medievais e romanescas. O mecenato que 

essas famílias exerciam, apesar do incontestável benefício que representavam 

aos artistas da época, era, na verdade, ações cuja finalidade estava voltada à 

satisfação de um grupo restrito de “conhecedores” que tinham acesso  às 

coleções. A função da coleção era realçar a importância e a riqueza de seu 

proprietário.  

A partir dessa época, o termo ‘museu’ é utilizado genericamente, ao lado 

de outras denominações, para descrever um grande número de coleções 
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particulares. Glaser e Zenetou (2000) citam as denominações “vitrines de 

curiosidades” ou “vitrines do mundo” (em que “mundo” era utilizado para 

indicar que ali os objetos representavam o mundo de acordo como percebido 

pelos proprietários das coleções). As gallerie (galerias) italianas de pintura e 

escultura e os gabinetes de coleções de história natural, além de jardins 

botânicos passam a ser comuns no século XVI - somente na Itália, de acordo 

com Mieli (1983), surgem, por exemplo, a Galleria degli Uffizzi, a Pinacoteca 

Ambrosiana e o Museu Naturalistico di Aldrovandi - e em 1671 surge o 

primeiro museu universitário, na Basiléia, Suíça. 

É na Europa do séc. XVII que o termo museu ilustra a instituição como 

conhecemos na atualidade. Principalmente na França e na Inglaterra surgem os 

maiores colecionadores e as figuras dos “connaisseurs” que constroem suas 

coleções com mais critério e coerência. No entanto, tais coleções eram abertas 

somente aos nobres, a elite, ou os de educação superior. Com o decorrer do 

tempo, os museus foram sendo abertos ao público: em 1683, o Museu 

Ashmolean de Oxford, Inglaterra - uma coleção de objetos raros e exóticos que 

o cavalheiro Elias Ashmole doou para a Universidade de Oxford em 1682 - que 

é considerado por alguns o primeiro museu a ser aberto à visitação pública, mas 

inicialmente atendia apenas a estudiosos; o British Museum que, ao ser fundado 

em 1753, admitia a entrada diária de poucas pessoas selecionadas e foi o 

primeiro museu a ser aberto indistintamente ao público, o mesmo tendo 

ocorrido com o Louvre, o qual, em 1789, por ocasião da Revolução Francesa 

(que nacionalizou as obras de propriedade da Coroa e dos Monastérios), passou 

a ser uma instituição verdadeiramente pública. Nessa época os museus eram 

administrados por cientistas, os quais atendiam pessoalmente os visitantes e os 

conduziam à visitação de seus processos de trabalho. 

A expansão Napoleônica agrega uma faceta nova ao significado do 

museu: além de significar a organização do saber da nova classe burguesa que 

se encontrava no poder e o apoio às atividades educativas, ele passa a se tornar 

símbolo do domínio militar, do poderio e da força suprema da Nação. Dessa 
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forma, obras de arte são confiscadas dos países derrotados e levadas para os 

museus franceses. O mesmo ocorrerá nas disputas futuras, em que nações 

colonialistas se apropriarão e deslocarão inteiros patrimônios arqueológicos e 

artísticos para seus museus.  

O desenvolvimento dos museus públicos foi um processo gradual que se 

deu de forma diferente na Europa e nos Estados Unidos. Edson e Dean (1994) 

relatam que na Europa o processo iniciava-se com coleções particulares que se 

tornavam disponíveis ao grande público, enquanto que nos Estados Unidos a 

formação das coleções particulares acontecia associada à sua abertura ao 

público, ou seja, havia a orientação ao fornecimento de serviço público e à 

educação já desde sua concepção.  

Apesar de calcados no modelo europeu, os museus norte-americanos 

apresentam uma novidade: “os museus são, nesse país, sempre mais expressão 

da iniciativa privada de grandes industriais sensíveis à paixão de um 

colecionismo concebido como alternativa de investimento e evasão fiscal, além 

de produtivo também no plano do prestígio social” (BINI e PINNA, 1980, p.63).  

No século XVIII os poucos museus americanos constituíam-se em grande 

parte de miscelâneas reunidas para a observação e reservados à curiosidade da 

elite. Aí estão incluídos os ‘curios’ da Library Company of Philadelphia, que reunia 

animais em formol, fósseis e moedas.  A abertura do primeiro museu ao público 

na América do Norte encontra divergências entre os autores: Glaser e Zenetou 

(2000) consideram que o primeiro museu americano a ser aberto ao público foi 

o museu de Charleston, na Carolina do Sul, em 1773, constando de objetos de 

história natural e “outras coleções ecléticas”. Para Bini e Pina (1980), a primeira 

exibição realmente pública de que se tem notícia nos Estados Unidos foi 

oferecida pela Pennsylvania Academy of Fine Arts em 1807. Constando a 

exibição de obras em que Benjamin West retratava cenas Shakesperianas e 

outras peças moldadas a partir de nus originais do Louvre, a exposição 

reservava um dia na semana para a visitação de senhoras, com o intuito de 
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poupá-las do embaraço de serem obrigadas a olhar para tão reveladoras cenas 

na presença de senhores. 

Os museus americanos assumem desde seus primórdios a orientação à 

pesquisa científica, ao financiamento de explorações arqueológicas e à 

associação com outras instituições para fins educacionais que se tornarão o 

modelo de museu para o séc. XX no mundo todo. James Smithson descreveu 

sua intenção ao fundar o Smithsonian Institution como sendo “contribuir para a 

difusão do conhecimento entre os homens”. A instituição tornou-se berço de 

pesquisas e publicações quando não havia ainda cursos de pós-graduação nos 

EUA; antes mesmo, portanto, de ter sido emitido o primeiro título de PhD do 

país. 

Glaser e Zenetou (2000) distinguem várias fases do desenvolvimento dos 

museus, e as relacionam ao desenvolvimento da sociedade americana: a fase da 

sociedade privada (ou das “vitrines de curiosidades”), a era do museu 

acadêmico (voltado às pesquisas e ao ensino), a ascensão do museu público 

(mais democrático), a emergência do museu educacional (com crescente grau de 

profissionalismo) e os museus como são hoje em dia – em crise e marcados pela 

diversidade. 

Realmente, no séc. XX vários fatores passaram a afetar as atividades dos 

museus: desde o custo da manutenção de suas coleções até o fato de as novas 

tecnologias, como técnicas desenvolvidas de impressão e a televisão, terem 

trazido ao público a possibilidade de conhecer objetos aos quais antes só se 

tinha acesso por meio de visitas aos museus. 

A resposta a esse novo comportamento foi a busca de aumentar a base de 

visitantes, atraindo para os museus aqueles que não se caracterizavam como 

freqüentadores habituais. Um forte movimento de suporte aos museus teve 

lugar, ao passo em que a audiência crescia. Dessa forma, tendo como foco o 

perfil do público e buscando atrair um número cada vez maior de pessoas, as 

exposições passaram a refletir cada vez mais aspectos raciais, étnicos e a idéia 
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do pluralismo cultural tem sido cada vez mais refletida nas coleções, exposições 

e mesmo nos novos museus. A segunda metade do século XX foi marcada pela 

busca de atrair visitantes, popularizar os programas, oferecer serviços para as 

pessoas desabilitadas ou públicos especiais. Mais atenção foi dada ao 

profissionalismo (ética e padrões) na formação do pessoal, à especialização e ao 

treinamento.  

A Figura 1 apresenta a evolução dos museus analisada do ponto de vista 

de sua audiência:q 

 

FIGURA 1 – EVOLUÇÃO DA AUDIÊNCIA EM MUSEUS 

 

 

 

Fonte: Edson e Dean. The Handbook for Museums. Routledge, 1994, p. 7. 

 

O desafio de hoje, como nos colocam Edson e Dean (1994), é responder às 

mudanças impostas pela globalização e pela interação cultural e econômica que 
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dela será advinda. De acordo com os autores, “mais do que apenas preocupar-

se com o reflexo das condições hoje existentes, os museus deverão servir de 

guia para os acontecimentos de amanhã, ao mesmo tempo em que continuarão 

a representar um valioso centro de documentação do presente e do passado” 

(EDSON e DEAN, 1994, p.5). 

O número de museus cresce a cada dia13, e as discussões que ocorrem na 

área da museologia vão ganhando complexidade: da limitação dos recursos 

enfrentada por grande parte dos museus e questões relacionadas ao impacto do 

crescimento da quantidade de objetos na qualidade e viabilidade do serviço, aos 

questionamentos a respeito de novas formas de cooperação e sociedade e sua 

importância para o objetivo de atingir uma escala de custos ideal para as 

operações. (AMBROSE e PAINE, 2002). 

 

DEFINIÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE MUSEUS 

“Não há, na França, definição precisa de museu. Tal palavra pode ser, no 

sentido estrito, utilizada para qualificar instituições muito diversas” admite 

Chatelain (1987), ao introduzir o tema em seu livro “Administration et Gestion des 

Musées”. 

Para o autor, para ser caracterizada como museu, uma instituição deve 

apresentar uma certa gama de características, quais sejam: 

 representar uma coleção permanente de bens culturais móveis. Dessa 

forma, uma galeria de exposições não pode ser considerada museu, 

ainda porque a noção de permanência significa que, uma vez que um 

objeto seja destinado a um museu, não deverá jamais voltar ao mercado 

para que seja negociada; 

                                                 
13 De acordo com Ambrose e Paine (2002) existem hoje na Europa quatro museus para cada 
museu existente na década de 50.  
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 ser uma coleção à disposição do público ; 

 ser uma instituição sem fins lucrativos – o que não a impede de 

manter fontes de receitas, porém a interdita de oferecer distribuição de 

dividendos ou benefícios aos seus proprietários e acionistas. 

As dificuldades relacionadas à definição e à delimitação da abrangência 

do termo levou o ICOM – Conselho Internacional de Museus – a redefinir o 

conceito no decorrer dos anos: em 1971, o ICOM definia museu como sendo 

“uma instituição que serve à comunidade; ele recolhe, preserva e apresenta 

material que diz respeito ao homem e à natureza, oferecendo oportunidades 

para estudo, educação e lazer” (HUDSON, 1977). Em 1974, como a definição 

adotada apresentasse aberturas a questionamentos (o que significa servir a uma 

comunidade? qual o grau de serviços prestados à sociedade que um museu 

deve oferecer para ser considerado como um museu? qual a fronteira entre 

educação e lazer?) a definição foi alterada e passou a ser a seguinte: “museu é 

uma organização de fins não lucrativos, uma instituição permanente a serviço 

da sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público e que recolhe, 

conserva, pesquisa, comunica e expõe, para propósito de estudo, educação e 

lazer, evidência material do homem e do seu ambiente”. Já a AAM – American 

Association of Museums – define museus como sendo “uma instituição pública 

ou privada sem fins lucrativos cuja existência se dá em bases permanentes com 

propósitos essencialmente educacionais e estéticos, que abriga ou tem a 

propriedade de objetos tangíveis animados ou não e os exibe em bases 

regulares, permanecendo aberto ao público ao menos durante 120 dias do ano, e 

para isso mantém pelo menos um funcionário em tempo integral” (KOTLER e 

KOTLER, 1998). 
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QUADRO 1 - ALGUMAS DEFINIÇÕES PARA O TERMO “MUSEU” 

A definição da ICOM: 

Uma organização sem fins lucrativos, uma instituição permanente a serviço da 
sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao público e que recolhe, conserva, 
pesquisa, comunica e expõe, para propósito de estudo, educação e lazer, 
evidência material do homem e do seu ambiente. 

A definição da Associação de Museus da Inglaterra (Museums Association – United 
Kingdom): 

Museu é uma instituição que coleciona, documenta, preserva, exibe e interpreta  
evidência material e informações relacionadas para o benefício público. 

Nessa conceituação: 

‘Instituição’ implica em um estabelecimento formal com objetivos de longo-prazo; 

‘Coleciona’ inclui qualquer tipo de aquisição; 

‘Documenta’ enfatiza a necessidade de manutenção de registros; 

‘Preserva’ inclui todos os aspectos de conservação e segurança; 

‘Exibe’ confirma a expectativa do visitante de que eles serão terão acesso a pelo  
menos parte  representativa dos objetos da coleção; 

‘Interpreta’ é um termo que se relaciona a atividades diversas, como educação, 
pesquisa e publicação. 

‘Material’ indica que se trata de algo tangível; 

‘Evidência’ garante a autenticidade do material, como algo “real”; 

‘Informações relacionadas’ representa o conhecimento que previne o objeto do 
museu de ser apenas uma curiosidade, e também inclui todos os registros 
relativos a seu passado histórico, aquisição e manuseio subseqüente.  

‘Para o benefício público’ está deliberadamente colocado no final da frase e com 
sentido aberto pois a intenção é refletir o pensamento corrente, tanto no meio 
profissional quanto fora dele, de que o museu deve estar a serviço da sociedade. 

Fonte: Ambrose e Paine. Museum Basics. Routledge, 2002, p. 8 

 

Muitos museus, no entanto, não se ajustam à descrição de organização 

que coleta, preserva e estuda objetos e espécies; museus ecológicos – cujo 

conceito é baseado na preservação da memória coletiva de uma comunidade, a 
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documentação de sua área física, seus costumes, cerimônias tradicionais e 

relacionamentos sociais - e museus em locações (site museums) se encontram 

nessa categoria. A preservação histórica de edifícios em seus redutos naturais 

ou as escavações arqueológicas que se tornam museus abertos à pesquisa, 

interpretação e educação também se enquadram nessa categoria. 

O Manual de Orientação Museológica e Museográfica (DÊGELO, 1987) 

considera que, se tomarmos o termo museu na abrangência máxima da 

definição do ICOM, podem ser incluídos na definição: 

a) os jardins botânicos, zoológicos, aquários e outros estabelecimentos 
onde são apresentados espécimes vivos; 

b) as bibliotecas públicas e os centros de arquivo e documentação, desde 
que tenham constantemente salas de exposição; 

c) os monumentos históricos, os sítios arqueológicos, históricos ou 
naturais, abertos oficialmente ao público; 

d) os parques nacionais; 

e) os centros de ciência e planetários. 

 

Associada à dificuldade de definição, está a dificuldade de classificação 

dos museus. O termo embute uma gama de aspectos que variam 

significantemente.  Eles variam de tamanho, e aí temos desde um grande museu 

internacional (como é o caso do Smithsonian Institution em Washington) até 

um pequeno museu regional composto de apenas uma sala. Museus variam 

enormemente também em termos de propósitos: alguns estão voltados ao 

entretenimento e diversão de grupos de turistas, enquanto outros preservam 

material e informações valiosos para pesquisas científicas. Variam de acordo 

com suas coleções, que incluem desde insetos a máquinas industriais, esculturas 

antigas a espécimes patológicas, de pinturas modernas a bandeiras e símbolos 

de guerra. Eles variam em termos daqueles que os dirigem e em termos de 

pessoas que os visitam (AMBROSE e PAINE, 2002). 
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 QUADRO 2 - FORMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE MUSEUS: 
De acordo com sua coleção: 

- Museu genérico (de caráter geral) - Museu de geologia 

- Museu de arqueologia - Museu de ciência 

- Museu de arte - Museu militar 

- Museu de história - Museu industrial 

- Museu etnográfico - etc. 

- Museu de história natural  

De acordo sua natureza administrativa: 

- Museu do governo - Museu das forças armadas 

- Museu municipal -Museus independentes ou privados 

- Museu de universidade - Museu de empresa privada. 

De acordo com área em que atuam: 

- Museu nacional - Museu local 

- Museu regional  

De acordo com o público que atende: 

- Museu de educação - Museu de público geral 

- Museu especialista  

De acordo com a forma de exibir suas coleções: 

- Museu tradicional - Sítio histórico 

- Museu a céu aberto  

     Fonte: Ambrose e Paine. Museum Basics. Routledge, 2002, p. 7 

 

Algumas variações das classificações oferecidas por Ambrose e Paine 

(2002) são encontradas em outros autores. Na classificação de museus a partir 

de suas coleções, Edson e Dean (1994) nos oferecem o seguinte esquema: 
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FIGURA 2 – TIPOS DE MUSEUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Edson, Gary, Dean, David. The Handbook for Museums. Routledge, 1994. p. 8. 

Museus podem ser classificados de outras diversas formas. A Secretaria 

de Cultura da Bahia, por exemplo, classifica os museus de acordo com a sua 

natureza administrativa, que pode ser: particular (podendo pertencer a famílias, 

empresas, universidades ou igrejas) ou pública (federais, estaduais ou 

municipais), e o resultado é o seguinte: 

Federais: Museu de Arte Sacra; Museu de Arqueologia e Etnologia; 

Museu Afro; Museu de Arte da Bahia; Museu Abelardo Rodrigues; Museu da 

Marinha; Memorial de Medicina. 

Estaduais: Memorial dos Governadores; Museu Geológico; MAM; Casa 

da Música; Museu do Tempostal; Espaço Mário Cravo; Palácio da Aclamação. 

Municipal: Museu da Cidade. 

Particulares: Fundação Instituto Feminino; Museu Carlos Costa Pinto; 

Memorial Irmã Dulce; Casa de Jorge Amado. 
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De propriedade das Igrejas: Museu da Igreja de São Bento; Museu do 

Carmo. 

A classificação de museus pode, ainda, ser feita de acordo com o 

tamanho de seu acervo, conforme nos esclarece Dêgelo14, que  entende que 

teríamos na cidade de São Paulo dez grandes museus: o Museu de Arte de São 

Paulo (MASP), o Museu de Arte Moderna (MAM), a Pinacoteca do Estado, o 

Museu de Arte Sacra, o Museu Lasar Segall, o Museu Paulista (Museu do 

Ipiranga), o Museu Brasileiro da Escultura (MUBE), o Museu da Imagem e do 

Som (MIS), o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a Fundação Maria Luisa 

e Oscar Americano. 

Museus podem ser classificados também de acordo com suas finalidades 

(TRIGUEIROS, 1956). De acordo com o autor, teríamos o seguinte resultado: 

I – Finalidades básicas, comuns a todos os museus: 

a) recolher, classificar, colecionar, conservar e expor os objetos ou 
documentos; 

b) promover estudos, pesquisas, cursos, conferências e divulgação. 

II – Finalidades de propósito, que variam de acordo com sua natureza 
específica e podem ser classificadas em função de duas principais 
categorias: 

a) museus de caráter geral, compreendendo a ciência e suas aplicações, 
a arte, a história, etc. 

b) museus especializados sobre ciência, arte, história, isoladamente, sob 
determinado aspecto ou relativos a uma época. 

Para Trigueiros (1956), a finalidade do museu podia ser resumida em 

informar educando. Outros autores descrevem, no decorrer do tempo, dado o 

processo de mudança nas missões dos museus, outras finalidades, que 

podemos resumir como sendo:  

                                                 
14 DÊGELO, Carlos Alberto, assessor técnico de gabinete do DEMA - Departamento de Museus 
e Arquivos da Secretaria de Estado da Cultura, em entrevista preliminar realizada para as 
finalidades deste estudo, em 18/05/99. 
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BENEFÍCIOS SOCIAIS E CULTURAIS 

Assegurar a preservação e conservação da herança cultural e natural da 

comunidade, servindo como foco cultural e centro de desenvolvimento de 

expertise, oferecendo oportunidades de envolvimento dos membros de uma 

comunidade em seus projetos, em seu apoio financeiro (como é o caso das 

associações de amigos), em trabalhos e cursos. Os museus dão apoio a outras 

organizações educativas, oferecendo suas dependências para a prática de 

eventos e atividades culturais. Dessa forma, os museus contribuem para a 

qualidade de vida da comunidade em que se inserem e desempenham um 

papel importante na construção da identidade da população.  

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS  

Em locais em que o turismo faz parte da economia local, os museus 

atraem turistas e muitas vezes multiplicam seus efeitos sobre a economia local 

ao oferecer oportunidades de compras a eles relacionadas, como suas lojas, 

restaurantes, garagens, hotéis e cafés. Empregos permanentes e temporários são 

criados pela instalação de museus. Estudos de regeneração de áreas 

degeneradas pela ação de indústrias demonstraram que museus desempenham 

importante papel de catalisadores de benefícios que levam à regeneração de tais 

áreas (LANTOS, 1995; CHESEBROUGH, 2001). Em áreas rurais que passam 

impactos advindos da mudança da agricultura tradicional para a agroindústria, 

os museus servem como uma célula de interligação entre o presente e o 

passado, explicando para as gerações o processo de mudança e continuidade.  

BENEFÍCIOS POLÍTICOS 

Os museus podem ajudar no estabelecimento de vínculos entre os 

governos e a sociedade local, aglutinando movimentos comunitários, e com os 

turistas; ao permitir explorar as raízes da comunidade, os museus normalmente 

cumprem o papel de trazer à tona valores culturais tradicionais, preservando o 

senso de orgulho da comunidade em que se inserem. 
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GESTÃO DE MUSEUS 

Varela (2003) distingue três fases em que a gestão dos museus passou por 

focos distintos: num primeiro momento, a preocupação estava voltada à 

formação de coleções e à disposição destas no museu, além do alojamento e a 

restauração dos objetos; num segundo momento, a preocupação com a 

organização e a documentação dos objetos e voluntários; e, mais recentemente, 

a preocupação concentra-se na gestão de recursos e na definição de missão da 

instituição. Por essa razão é comum, hoje em dia, ao se falar em gestão cultural, 

entender o conceito como sinônimo de financiamento cultural. Para a autora, as 

questões relativas à gestão extrapolam o financiamento cultural.  

No entender da autora, até agora os museus estavam acostumados a 

trabalhar com fontes de recursos relativamente regulares (governo, fundações 

ou institutos, universidades e colecionadores). Neste momento, devem 

desenvolver novas fontes e outros tipos de financiamento: patrocínios 

empresariais, outras fontes provedoras, clientes para a loja do museu, 

sociedades de apoio, etc.  o que demanda um envolvimento das áreas 

administrativa e técnica, tomando, conjuntamente, decisões relacionadas à 

gestão dessas novas parcerias; juntas, devem determinar os parâmetros de 

decisões no trato com os colecionadores, tomar decisões relacionadas ao uso 

comercial de imagens e objetos da coleção, estabelecer as políticas para regular 

o relacionamento com os patrocinadores (VARELA, 2003). 

As transformações que estão ocorrendo no ambiente dos museus exigem 

mudanças no modus operandi de suas áreas internas. A nova responsabilidade 

dos museus exige das instituições maior responsabilidade social e maior 

abertura ao que ocorre no seu ambiente. No compromisso social dos museus 

está inclusa a obrigação de manter a continuidade de suas operações, o que 

exige a adaptação de sua estrutura às novas exigências que estão sendo 

colocadas. Assim, o estudo da gestão dos museus passa a ser exigência para a 

adaptação da instituição a esta nova realidade. 
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OS DESAFIOS FINANCEIROS  

Ao mesmo tempo em que os museus travam uma luta pela redefinição 

de seu lugar na sociedade, agregando ao escopo de suas missões preocupações 

como a de buscar novas formas de agir no sentido de contribuir para a 

educação e o bem-estar econômico das comunidades em que se inserem e 

questionando o ajuste de suas propostas às demandas da sociedade, enfrentam 

a necessidade crescente de gerar  fontes de recursos que possibilitem a 

manutenção dessas atividades.  

Ambrose e Paine (2002) organizam os recursos que o museu precisa 

levantar para suas operações em duas categorias de orçamentos: orçamento 

operacional e orçamento capital. 

Orçamento Operacional 

O orçamento operacional está relacionado ao dia-a-dia do museu; é a 

relação entre os ganhos operacionais e as despesas operacionais. A receita 

operacional é aquela que o museu recebe de seu corpo fundador e o montante 

obtido nas atividades desenvolvidas pelo museu (restaurante, loja, bilheteria, 

aluguel de espaços) e através de captação de recursos.  Em se tratando de um 

museu independente que não tem um corpo fundador, sua receita operacional 

dependerá de recursos advindos de bilheteria, atividades pagas, além de 

doações e o resultado das atividades de captação de recursos. 

Custo operacional é aquele relacionado ao pagamento dos funcionários, 

à administração das coleções, marketing, contas de energia, etc. A diferença 

entre receita e custo representa sua lucratividade ou prejuízo. 

Cabe aos administradores do museu alcançar o equilíbrio entre as 

receitas e as despesas da instituição. 
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Orçamento Capital 

Capital é o recurso usado para compras ou investimentos no 

desenvolvimento do museu, tais como novos equipamentos, prédios ou 

grandes programas de reformas. São recursos que não aparecem no orçamento 

operacional porque se referem a gastos extras àqueles do dia-a-dia do museu. 

Essa separação é feita para que um investimento realizado com recursos obtidos 

para um desenvolvimento da instituição, como um novo prédio, não onere os 

custos operacionais. Gastos com desenvolvimento devem ser completamente 

analisados antes de se realizar um programa de levantamento de recursos (que 

podem ser obtidos junto ao governo, fundações, empréstimos, etc). 

 

QUADRO 3: DESPESAS OPERACIONAIS DOS MUSEUS 
 

DESPESAS OPERACIONAIS 
Administração do Museu Administração do Acervo 
Custo de pessoal Custo de pessoal 
Despesas de viagens Despesas de viagem 
Manutenção do prédio Conservação – material e 
Custo de energia e água Estoque – material e 
Segurança Seguro 
Limpeza Compra de fundos para a 
Telefone Segurança do acervo 
Papelaria, material de escritório  
Equipamentos de escritório  
Depreciação  
Juros   
Serviços de especialistas  
  
Serviços do Museu 
Custo de pessoal Refeições (restaurante) 
Despesas de viagem Publicações 
Displays  Material de educação  
Exposições Programas de eventos 
Estoque da loja  

                  Fonte: Ambrose e Paine. Museum Basics. Routledge, 2002, p. 244-245. 

 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 77

FONTE DE RECURSOS 

 

Varela (2000), analisando as mudanças ocorridas no ambiente 

museológico latino-americano em função da crise na economia pelas quais vêm 

passando os países, afirma que na última década, e com um ritmo cada vez 

mais intenso, os museus vêm protagonizando uma verdadeira ‘corrida’ por 

geração de recursos. De acordo com os estudos da autora, uma saída comum é 

buscar na oferta de serviços agregados, como a abertura de lojas e cafeterias, 

uma forma de levantamento de verbas complementares.  No entanto, por falta 

de conhecimento e experiência na área, tais iniciativas acabam muitas vezes em 

frustração e desperdício de oportunidade; agregar  novas atividades pode 

significar ainda mais pressões para todos, desde o diretor até os funcionários de 

manutenção. Assim, estratégias baseadas na aplicação de fórmulas e modelos 

desenvolvidos em outros países, sem considerar as diferenças legais, 

demográficas e etnográficas, acabam por se mostrar ineficazes, conclui a autora. 

Como resultado, muitas vezes a área técnica se vê responsável por gerenciar as 

novas atividades a que o museu se propõe, enquanto que faria muito mais 

sentido que tal encargo fosse destinado à área administrativa. 

Esse tipo de confusão funcional entre a área técnica e a administrativa 

pode ser explicado pela dificuldade da compreensão de aspectos particulares à 

atividade de obtenção de fundos para museus, a começar pela diferença entre 

duas formas de obtenção de recursos: o desenvolvimento e a geração.  

O desenvolvimento de recursos inclui o cultivo de investidores 

empresariais, contribuições individuais e a venda de produtos e serviços como 

partes de um sistema permanente de captação. De acordo com Drucker (1990), a 

captação de recursos inclui a geração de recursos, um esforço que busca 

satisfazer as necessidades financeiras de curto prazo da forma mais rápida, ou 

seja, geração de verba para despesas imediatas, e o desenvolvimento de 

recursos, que está relacionado a um compromisso constante e ações planejadas 
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no longo prazo (enquanto a geração de recursos relaciona-se a esforços 

esporádicos e sem conexão).  

Kotler e Kotler (1998) sugerem que o museu pode facilitar doações ao 

aceitar recursos de diversas formas; para exemplificar, citam: taxas de 

associação; doações em dinheiro, na forma anual e sem restrições de finalidade; 

doações em dinheiro com restrição de aplicação, direcionadas para 

determinados programas ou projetos; doação de produtos e serviços em 

espécie, como computadores ou consultorias na área de marketing ou 

auditorias financeiras; doações de peças de coleções, ações ou outros ativos; 

dotações para o patrocínio de eventos especiais; legados e heranças. A cada dia 

surgem novas formas de contribuição: os  membros do board, normalmente 

solicitados a contribuir anualmente para com o museu, têm sido escolhidos 

também por sua capacidade de fornecer expertise e serviços nas áreas de 

marketing, contabilidade, desenvolvimento e gestão de negócios.  

Em linhas gerais, as fontes de recursos disponíveis para o financiamento 

de projetos museológicos podem ser encontradas, sem muitas variações, nos 

autores que tratam de captação de recursos para a cultura. A título de 

ilustração, encontramos em Cruz e Estraviz (2003) a seguinte relação de fontes 

de geração de recursos:  

Próprias: venda de bens e serviços, rendimento de patrimônio próprio, 

taxas de associação, eventos, outros projetos de geração de renda; 

Públicas e privadas: indivíduos, empresas, fundações nacionais e 

internacionais (Ford, Vitae) e agências internacionais, instituições religiosas. 

Já, para Kotler e Kotler (1998), as fontes de recursos disponíveis são as 

seguintes:  

Próprias: bilheterias, royalties, publicações, vendas de programas, 

exibições itinerantes, vendas das lojas do museu, serviço de alimentação, 

estacionamento, aluguel de espaços; 
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Públicas e privadas: doadores individuais, fundações, corporações, 

governos. 

Com o intuito de aprofundar o conhecimento das fontes de recursos que 

oferecem apoio financeiro a museus disponíveis atualmente, foi realizado um 

levantamento em algumas fontes apontadas nos livros, artigos e na pesquisa de 

campo, que resultaram no seguinte quadro: 
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QUADRO 4: FONTES DE RECURSOS PARA APOIO A MUSEUS 
FONTES DE RECURSOS 
PRÓPRIAS: 

Realização de eventos, bilheteria, royalties, rendimento de patrimônio próprio 
(aluguéis de imóveis), aluguel de espaços para eventos, receita de vendas de produtos, 
serviços de alimentação (restaurante, cafeteria), publicações, vendas de programas, 
exibições itinerantes, estacionamento. 

Além desses, algumas instituições possuem programas de sócios e parceiros para 
pessoa física ou jurídica. 

FONTES PÚBLICAS: 
Disponibilidade de linhas já estabelecidas e dotações especiais para atender a projetos 
de museus.  
No âmbito federal, as dotações administradas pelo Ministério da Cultura inserem-se no 
Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), do Ministério da Cultura, que possui 
três mecanismo de estímulos a projetos culturais: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), 
os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e os incentivos a projetos 
culturais (Mecenato) previstos na Lei 8.313/91 (Lei de Incentivo à Cultura). 

FNC 

O Fundo Nacional de Cultura é constituído principalmente de recursos oriundos das 
loterias federais, do Tesouro Nacional, de Fundos de Desenvolvimento Regional 
(Finor, Finam e Funres), legados, subvenções e doações, além de saldos ou devoluções 
oriundos de projetos de Mecenato, saldos de exercícios anteriores e resgate de 
empréstimos. 

Destina-se o FNC a financiar, a fundo perdido, 80% dos valores de projetos aprovados 
por um comitê constituído por membros do Ministério da Cultura e suas entidades 
vinculadas. 

MECENATO 

É o instrumento, por excelência, da Lei Federal de Incentivos à Cultura (8.313/91). 
Baseia-se no apoio a projetos analisados pelas entidades vinculadas ao Ministério da 
Cultura e aprovados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, o que permite à 
pessoa física e jurídica reduções no Imposto de Renda (renúncia fiscal). 

FICART 

É um instrumento de mercado, sem qualquer participação do Ministério da Cultura. 
Prevê a constituição de fundos para investimento em cultura e isenta de Imposto de 
Renda e de Operações de Crédito, Câmbio e Seguro os rendimentos pelos fundos, que 
são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

No âmbito estadual, administradas pela Secretaria Estadual da Cultura15: repasse de 
verbas da dotação orçamentária do Estado diretamente aos museus (ou por 
adiantamentos ou por convênios com a associação de amigos dos museus); cessão de 
imóveis do Estado. 
 
QUADRO 4: FONTES DE RECURSOS PARA APOIO A MUSEUS                   (...cont.) 
                                                 
15 Informações fornecidas pelo DEMA – Departamento de Museus e Arquivos da Secretaria de Estado de 
Cultura. 
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FONTES PRIVADAS: 
Investimentos não incentivados (doação): recursos financeiros, humanos e materiais; 
Investimentos incentivados: previstos na Lei 8.313/91 (renúncia fiscal). 
FUNDAÇÕES: 

São instituições que financiam as atividades de instituições que não geram recursos ou 
cuja geração de recursos não é suficiente para o custeio de suas atividades, e portanto, 
necessitam de apoio financeiro, como as entidades beneficentes, órgãos de pesquisa e 
cultura. No Brasil temos também as fundações mistas que doam para terceiros e ao 
mesmo tempo executam projetos próprios. 

Algumas fundações que têm ou tiveram programas de apoio a museus no Brasil são:  
Relacionadas a empresas, atuando diretamente em museus 16: 
Fundação CSN, Fundação Ioschpe, Fundação O Boticário, Fundação Vale do Rio Doce, 
Instituto Ayrton Senna, Instituto Pão de Açúcar, Instituto Telemar. 
Indicadas nas pesquisas de campo: Fundação Ford, Fundações de Amparo à Pesquisa.  
Fundação Ford: é uma organização privada, sem fins lucrativos, criada nos Estados 
Unidos para ser uma fonte de apoio a pessoas e instituições inovadoras em todo o 
mundo comprometidas com a consolidação da democracia, a redução da pobreza e da 
injustiça social e com o desenvolvimento humano. Seu trabalho consiste, 
principalmente, em realizar doações e empréstimos que auxiliam a produção e 
divulgação do conhecimento, apoiando a experimentação e promovendo o 
aprimoramento de indivíduos e organizações. As atividades da Fundação Ford tiveram 
início a partir de recursos da Companhia Ford, ações doadas por Henry e Edsel Ford. 
Hoje a fundação não mantém essa relação, e possui uma carteira de investimentos 
administrada de forma a prover a manutenção de seus programas e atividades.  

Fundações de Amparo à Pesquisa: ligadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia, 
administradas com dotações dos governos estaduais (que variam de 1 a 2% da 
arrecadação dos Estados), essas fundações atendem a pesquisadores que possuem 
vínculo com instituições de pesquisa. Segundo informações obtidas junto à Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), houve, no passado, uma 
dotação extra que gerou o atendimento de projetos de infra-estrutura para museus; 
essa modalidade de atendimento só ocorreu em 1999 e não faz parte das modalidades 
de apoio oferecidas pela Fundação (*ver Gráfico 5). 
Hoje, de acordo com informação da FAPESP, os museus não são beneficiários de 
nenhuma linha de pesquisa. Beneficiados são os pesquisadores ou bolsistas que atuam 
nos museus, que são considerados institutos de pesquisa. Portanto, segundo 
informação da FAPESP, qualquer modalidade de apoio da Fundação pode ter museus 
envolvidos. 

Vitae: uma associação civil sem fins lucrativos, que apóia projetos nas áreas de 
educação, cultura e promoção social, com o objetivo de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade. Mantida pela Fundação Lampadia, com sede em 
Liechtenstein, estende sua atuação também à Argentina, e ao Chile por meio das 
Fundações Antorchas e Andes. Essas fundações foram instituídas no ano de 1985 com 

(cont.)... 

...(cont). 

                                                 
16 Conforme informação obtida junto à GIFE em outubro de 2003 para as finalidades deste estudo. Maiores 
informações em www.gife.org.br 
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recursos gerados pela venda de empresas do Grupo Hochschild, grupo cuja atuação 
estava concentrada nos países da América do Sul, e cujos fundadores decidiram 
destinar os frutos de seus investimentos à promoção da cultura, educação e  promoção 
social no Brasil, na Argentina e no Chile. 

Além dos projetos inseridos nos programas da entidade, a Vitae também atende a 
projetos isolados, recebendo as solicitações durante todo o ano. 

Neste ano de 2003 a Vitae anunciou o fim da bolsa Vitae para a área de artes17. De 
acordo com Gina Gomes Machado18, gerente de projetos da Fundação, restrições 
orçamentárias impõem o fim do programa, e a previsão é de que nos próximos anos 
sejam suspensos gradativamente todos os seus programas. No próximo ano será a vez 
das áreas de literatura, música, teatro e dança, e o Programa de Apoio a Museus deverá 
ter sua última edição no ano de 2006. 

Valores do Programa de Museus 2001/2002:  

Valor de investimento no Programa Vitae de Apoio a Museus Brasileiros: R$ 
2.560.000,00 

Atendimento a projetos isolados de museus: R$ 293.510,00 

 

GRÁFICO 5: VALORES INVESTIDOS EM MUSEUS PELA FAPESP 1998/2000 
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                     Fonte: Dados fornecidos pela FAPESP, nov/2003. 
(1) Instituições beneficiadas: Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE/USP), Museu de Arte 
Contemporânea (MAE/USP), Museu de Arte Sacra de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand (MASP), Museu Carlos Gomes, Museu Lasar Segall, Museu Paulista (USP), Museu de 
Zoologia (USP). 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
17 Conforme artigo intitulado “A Bolsa Vitae de Artes chega ao fim”, O Estado de São Paulo, 
12/junho/2003. 
18 Em entrevista realizada para a finalidade deste estudo, em 03/10/2003. 
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM MUSEUS  

 

Kotler e Kotler (1998) afirmam que o maior desafio dos museus está em 

atrair dinheiro e outros recursos necessários para possibilitar suas atividades. A 

esse esforço de levantamento de recursos hoje em dia são dadas várias 

denominações, entre elas fundraising ou captação de recursos, desenvolvimento 

de recursos, mobilização de recursos e marketing de doação. 

Diversos autores (DRUCKER, 1990; ESPY, 1993; KOTLER E 

ANDREASEN, 1995; KOTLER e KOTLER, 1998) reconhecem que a atividade de 

fundraising passou por diversos estágios de evolução: a forma mais antiga e 

inicial era basicamente uma atividade equivalente a “passar o chapéu”: quando 

as instituições praticamente imploravam às famílias mais ricas por suas doações 

em dinheiro ou outros recursos. O próximo estágio consistiu da coleta de 

contribuições: foi marcada pela atuação de organizações como as igrejas, que 

coletavam contribuições de seu grupo de relacionamento, em esforços anuais 

ou especiais. Essa prática tinha como vantagem o fato de poder contar com uma 

certa regularidade nas entradas de recursos. Mais tarde, o conceito de 

campanha foi desenvolvido: nesta estratégia, a organização indica uma pessoa 

ou grupo de pessoas que irá solicitar recursos em várias fontes, a partir de uma 

campanha de levantamento de recursos planejada com finalidades como uma 

dotação especial ou uma campanha para cobertura de custos de infraestrutura. 

Atualmente a captação de recursos vem sendo tratada em um contexto de 

desenvolvimento de recursos: o museu define um esquema com várias classes 

de doadores regulares que contribuem sistematicamente e recebem algum 

benefício por essa contribuição. Mais recentemente, alguns autores destacam as 

possibilidades de parcerias estratégicas, assumindo que as instituições são 

capazes de estabelecer relações baseadas no conhecimento do parceiro e no 

desenvolvimento de projetos baseados na exploração de compatibilidades 

mútuas. 
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Uma análise mais detalhada confirma que, desde os primeiros registros 

de sua realização, a atividade de captação de recursos vem se modificando no 

sentido de adaptar-se às novas exigências do mercado. 

 

ORIENTAÇÃO PARA O PRODUTO: 

Noriega e Murray (1997) identificam o início das atividades de obtenção 

de fundos como atividade formal nos Estados Unidos quando a Universidade 

de Harvard, por volta do ano 1.600, realizou a primeira campanha financeira de 

que se tem notícia. 

Como dizem os autores: “a prática da filantropia não é nova, nem sequer 

é descoberta de nosso século. A consciência de que é necessário dar aos outros 

existe desde o alvorecer da história. Todavia, com o passar dos séculos e com o 

reconhecimento da complexidade da sociedade atual, foram sendo adaptados 

ou desenvolvidos novos métodos e técnicas para a organização dos programas 

de obtenção de fundos.” (NORIEGA e MURRAY, 1997, p.29). E continuam: “a 

filantropia, entretanto, não consiste apenas em fazer algo pelos outros, mas 

também em conscientizar os cidadãos sobre a importância de dar algo do que 

nos sobra com a finalidade de ajudar outras pessoas que estão mais 

necessitadas do que nós”. 

Fundamentada no fortalecimento das relações entre os doadores e as 

causas, as técnicas mais tradicionais de fundraising baseiam-se em princípios 

filantrópicos e têm na obrigação moral sua maior argumentação (KELLEY, 1995; 

NORIEGA e MURRAY, 1997). Nesta abordagem, os principais métodos e 

técnicas para a organização de programas de obtenção de recursos são tratados 

em um contexto de caridade ou filantropia.  

O principal eixo de discussão desta abordagem está na defesa de que o 

desenvolvimento de uma estratégia de captação de recursos é um processo que 

demanda tempo, comprometimento e conhecimento – primordialmente do 

negócio e das pessoas. Parte do reconhecimento de que muitos projetos deixam 
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de receber recursos e doações, ou são eternamente procrastinados pelo fato de 

os responsáveis pelo levantamento de fundos não acreditarem na sua própria 

causa, ou por não dedicarem tempo suficiente ao desenvolvimento do 

planejamento de levantamento de recursos. Essa visão é compartilhada por 

Keegan (1990, p.38), que afirma: “assim que as pessoas de sua organização se 

convencerem de que o fundraising não dará certo, elas estarão absolutamente 

corretas; nesse ponto, não funcionará mesmo.” É necessário, portanto, 

comprometimento das pessoas envolvidas. 

Atividades de captação de recursos baseadas em reconhecimento e 

comprometimento dos envolvidos geralmente dão lugar a um esforço de 

levantamento de fundos comumente comparado ao ato de “passar o chapéu”. 

Todos os anos doadores potenciais recebem milhares de solicitações, das quais, 

de acordo com dados do mercado americano fornecidos por Nauffts (1994), 

apenas 7% são atendidas. A falta de conhecimento do doador em perspectiva é 

um dos motivos mais apontados para esse resultado. Em pesquisa realizada em 

1992 por Hodgikinson et al. (apud MIXER, 1993) para determinar porque as 

pessoas não realizam doações, as respostas mais freqüentemente apontadas 

foram “por não estar dentro de seus interesses”, “por não disporem dos 

montantes solicitados” ou “por não perceberem a necessidade real da empresa 

que solicita a doação”.  

 

ORIENTAÇÃO PARA VENDAS: 

Na tentativa de organizar os esforços de captação surge uma nova 

abordagem, na qual o objetivo está em indicar linhas de ação a serem adotadas 

pelas instituições sem fins lucrativos. Analisando-se as recomendações de 

diversos autores para o estabelecimento de uma estratégia para a realização da 

captação de recursos, fica clara a abordagem de vendas, onde a apresentação da 

proposta é vista como a ferramenta principal para o sucesso dos objetivos 

propostos. Nessa abordagem a atividade de captação de recursos em empresas 
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enxerga na organização a possibilidade de doação em troca de reconhecimento 

e agradecimento. 

Para alguns autores (NAUFFTS 1994; KELLEY 1995; NORIEGA e 

MURRAY,1997) as principais etapas da organização de uma campanha 

incluem: 

Planejamento 

 análise institucional: análise interna da instituição buscando prepará-la 
para a campanha que se seguirá e levantando dados para os próximos 
passos. Kelley (1995) acredita que uma função primordial desta etapa é 
proporcionar aos envolvidos no projeto a oportunidade de conhecer a 
organização da sociedade civil e acreditar nela; Nauffts (1994) lembra 
que a maioria das organizações está tão envolvida com as atividades do 
dia-a-dia que acabam por investir pouco tempo no seu processo de 
planejamento. É consenso entre os estudiosos da área o entendimento 
de que a chave para ações de fundraising de sucesso está no 
planejamento inicial, na formulação de uma clara idéia de onde se quer 
chegar, e o desenvolvimento de um plano concreto de como chegar lá. 
É necessário que a organização conheça suas necessidades financeiras e 
entenda de todos os benefícios que pode oferecer a seus investidores, 
tenha uma clara definição do recurso que está buscando; 

 identificação e análise dos doadores potenciais: a recomendação de 
Nauffts (1994) para a realização desta etapa obedece a três passos 
básicos:  

o desenvolvimento de uma lista extensiva de prospects (fundações 
ou doadores pessoa física ou jurídica que tenham apresentado 
interesse em subvencionar projetos com aspectos similares ao 
projeto para o qual se buscam recursos); 

o aprimoramento da lista por meio de uma análise mais detalhada 
do perfil de cada um dos participantes, considerando dados como 
sua localização geográfica ou área de interesse pessoal ou 
profissional, ou informações sobre doações realizadas 
anteriormente; 

o realização de uma investigação detalhada dos nomes 
remanescentes, com ranqueamento por probabilidade de aceitação 
da solicitação; 

 elaboração da proposta: que deve conter a história da instituição 
(missão, relevância dos serviços que presta, número de pessoas 
beneficiadas), de sua liderança (quadro de pessoas que trabalham na 
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instituição, voluntários), compromissos da instituição com a 
comunidade, influência da organização (apresentando fatos que 
demonstrem sua ação, como matérias publicadas em jornais e revistas), 
as necessidades financeiras (da organização, da campanha), 
demonstração das formas de financiamento (receitas próprias, 
filantropia) deixando claro de que forma os recursos auferidos irão 
contribuir para melhorar os serviços da instituição; 

 estudo de viabilidade: uma pré-avaliação da resposta da comunidade à 
campanha, pela avaliação de itens como a aceitação da comunidade aos 
serviços prestados pela instituição; 

 definição dos planos da campanha: estabelecimento dos projetos que a 
instituição deseja realizar num tempo determinado, a quantificação dos 
custos e a indicação de como serão alcançados os objetivos do projeto. 

Preparação e organização da campanha 

 orçamento: descrição de todas as despesas de organização e execução 
da campanha; 

 definição do organograma: definição de postos e funções de cada 
integrante da campanha; 

 nomeação de líderes: além do líder principal (presidente da 
campanha), a campanha deve contar com mais um número de pessoas 
que apóiem a campanha com sua dedicação e entusiasmo; 

 preparação do material de difusão e administrativo: confecção de 
folhetos atraentes com fotografias e descrições dos serviços prestados 
pela instituição; 

 criação da imagem para a campanha: a campanha deve ter uma 
imagem positiva, uma vez que as pessoas se identificam com imagem 
de êxito e não de fracasso. A imagem positiva será alcançada na 
elaboração adequada de todos os passos da campanha: da ação dos 
membros da instituição, da qualidade de suas publicações, da imagem 
das pessoas que constituem a comissão da campanha; 

 seleção de “simpatizantes”: trata-se da lista de prováveis doadores, 
elaborada em conjunto entre os membros da comissão e os voluntários. 
Após a listagem dos nomes, deve ser realizada uma investigação de 
cada um dos nomes, buscando identificar dados como: hábitos de fazer 
doações, apoios oferecidos a instituições, possibilidades econômicas, 
preferências por causas; esses nomes serão organizados em fichas e 
essas fichas serão distribuídas aos voluntários para contato e visita; 
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 donativos de vanguarda: aqueles que estabelecem padrões para as 
doações que se seguirão, normalmente realizados pelos próprios 
membros da comissão; 

 pré-campanha: 

o obtenção dos donativos básicos; 
o integração dos voluntários na estrutura da campanha; 
o informação e capacitação dos integrantes da campanha; 

 gerenciamento e coordenação da campanha financeira: 

o cerimônia de abertura: lançamento público da campanha; 

o indicação de “simpatizantes” aos promotores: distribuição das 
fichas com os nomes e dados das pessoas a serem contatadas; 

o período de visita aos “simpatizantes”: visitas pessoais, na qual 
recomenda-se o estabelecimento de um diálogo, quando o 
simpatizante poderá expressar o que sente a respeito do projeto e 
colocar suas dúvidas; 

o reuniões semanais de informação e avaliação: com o objetivo de 
troca de informações e manutenção de clima positivo e motivante 
para assegurar o andamento da campanha; 

o cerimônia de encerramento. 

 pós-campanha: 

o reconhecimento e agradecimento; 
o acompanhamento e cobrança; 
o auditoria; 
o acompanhamento e informação aos doadores. 

 

ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO: 

Outros autores adotam uma proposta mais orientada para a busca de 

informações do mercado que auxiliem o ajuste das ofertas e o desenvolvimento 

de um projeto mais consistente.  Cruz e Estraviz (2003) com a preocupação de 

abrir o leque de opções das instituições sem fins lucrativos em seus esforços de 

levantamento de recursos, afirmam: “nossa intenção é estimular a instituição a 

abrir-se a novas formas de arrecadação. Isso passa pela compreensão dos seus 

requisitos internos e externos para captar recursos, bem como pela 

compreensão da motivação dos potenciais doadores” (CRUZ e ESTRAVIZ, 
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2003, p. 17). Neste estágio, reconhece-se que a relação está fundamentada em 

outras motivações além da filantropia, e normalmente entende-se que tais 

motivações estão relacionadas a: 

 a credibilidade e os projetos, baseado na compatibilidade de interesses; 

 os incentivos fiscais; 

 a promoção institucional (retorno de imagem); 

 o reconhecimento público; 

 o relacionamento pessoal com a pessoa que pede a doação; 

 gratidão. 

Nesta abordagem, as organizações devem estar preparadas para oferecer 

alguma contrapartida para a efetivação da captação  de recursos, e um esforço 

de levantamento de informação deve ser realizado para orientar o contato a ser 

feito. 

QUADRO 5: INFORMAÇÕES SOBRE A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM 
EMPRESAS 

FONTE FINANCIADORA: EMPRESAS 
 VANTAGENS DESAFIOS MOTIVAÇÃO RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
TIPOS DE 

APOIO 
DICAS E SUGESTÕES 

1. Parcerias que 
agregam 
credibilidade e 
visibilidade  
2. Menor 
burocracia 
3. Maior retorno 
financeiro 
4. Pode gerar 
divulgação 
5. Doações em 
espécie, 
dinheiro e 
trabalho 
voluntário 
especializado 
6. Decisões 
sobre doações 
feitas ao longo 
de todo o ano. 

1. Ser claro e direto 
no pedido 
2. Expectativa de 
profissionalismo 
por parte de 
grandes empresas 
3. Interesses nem 
sempre afins 
4. Visibilidade e 
retorno de imagem 
podem ser 
requisitados 
5. Fazem doações 
principalmente 
para organizações 
convencionais 
6. Compatibilidade 
de interesse na sua 
área de Marketing 
7. Instabilidade 
econômica 
8. Difícil acesso a 
quem decide. 

1. Qualidade do 
trabalho 
2. Retorno de 
imagem junto à 
comunidade 
3. Marketing 
4. Atividade 
pode beneficiar 
direta ou 
indiretamente a 
empresa 
5. Funcionário 
se sente mais 
motivado a 
trabalhar numa 
empresa 
socialmente 
responsável 

1. Indicações 
2. Sensibiliza 
ção com a 
causa 
3. Material de 
divulgação 
4. Projetos 
bem 
preparados 
5. Conexões 
com a 
gerência local 
da empresa 
podem ser 
úteis 
6. Conhecer a 
empresa 

1. Recursos 
financeiros, 
humanos e 
em espécie 
2. Trabalho 
voluntário 
3. Auxílio 
organizacion
al 
4. Podem 
apoiar 
eventos 
especiais, 
vendendo 
convites 

1. Q.I. (“quem 
indica”) 
2. Tenha uma lista 
de necessidades que 
não seja dinheiro 
3. Prepare uma 
abordagem que 
demonstre como seu 
projeto vai ao 
encontro dos 
objetivos da 
empresa 
4. Projeto resumido 
(2 págs.) com boa 
visualização e sem 
erros de português 
5. Marque uma 
entrevista e 
certifique-se de 
fazer uma 
apresentação breve 
(15’a 20’) 
6. Procure empresas 
na sua comunidade: 
comércio local, 
vizinhança 
7. Apresente 
solicitações no início 
do ano fiscal. 

Fonte: Cruz e Estraviz, Captação de Diferentes Recursos... 2003, p. 86-90. 
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O que fica claro nesta orientação é que há aplicação de conceitos de 

marketing na medida em que há o esforço para entender necessidades do 

mercado. Porém aqui, as atividades de fundraising e de marketing são tratadas 

separadamente, pois a função do marketing ainda é entendida como uma 

atividade de promoção e comunicação. As pesquisas a respeito das empresas a 

serem procuradas têm um papel limitado e se resumem a levantamentos 

superficiais, como buscas na internet para saber mais sobre as empresas, se 

possuem modelos para elaboração de planos, conhecimento de suas missões e 

do tipo de projeto por ela normalmente apoiado. A instituição estabelece uma 

lista de benefícios que pode e está disposta a oferecer, baseados em pesquisas 

que divulgam as contrapartidas mais valorizadas, que estão normalmente 

relacionadas à: imagem, promoção, relacionamento pessoal e incentivos fiscais. 

 

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA: 

Peter Drucker já falava em estratégia para organizações sem fins 

lucrativos desde o início dos anos 90: “a estratégia converte a missão e os 

objetivos da instituição sem fins lucrativos em desempenho. (...) O grande 

problema é que muitos gerentes de instituições sem fins lucrativos confundem 

estratégia com esforço de vendas.” (DRUCKER, 1990, p. 73). 

Espy (1993) admite que as organizações sem fins lucrativos, para 

enfrentar alguns desafios, devem aprender a aplicar soluções do mundo dos 

negócios e das indústrias. Reconhece que o marketing não é uma ferramenta de 

promoção, mas sim um esforço integrado de gestão e planejamento, uma área 

vital para a o alcance das missões estabelecidas e os compromissos 

estabelecidos com seus públicos. Nesta abordagem, as atividades de fundraising 

são discutidas em conjunto com as estratégias de marketing, e há o 

reconhecimento de que o interesse das empresas na aproximação com 

organizações sem fins lucrativos variam, reconhecendo, também, a importância 
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de incentivos fiscais (DRUCKER, 1990; ESPY, 1993; KOTLER e ANDREASEN, 

1995; KOTLER e KOTLER, 1998). 

Atribui-se à pesquisa o papel principal para o desenvolvimento de uma 

abordagem estratégica, e através dela procura-se levantar informações acerca 

das necessidades das empresas, as atitudes dos tomadores de decisão, os 

objetivos da comunicação, o público-alvo e as ofertas da empresa. 

 

FORMAÇÃO DE ALIANÇAS: 

Na mesma linha adotada por Drucker, que defende a importância do 

desenvolvimento de uma estratégia para as atividades das instituições sem fins 

lucrativos, Austin (2001) inaugura a sua publicação (editada pela Peter Drucker 

Foundation) afirmando que “a cooperação entre organizações sem fins 

lucrativos e empresas comerciais crescerá em freqüência e importância 

estratégica. As relações de cooperação migrarão progressivamente das alianças 

tradicionalmente filantrópicas, caracterizadas pelo doador benevolente e pelo 

donatário agradecido, para as alianças estratégicas” (AUSTIN, 2001, p. 17). 

Para o autor, todo o processo de relacionamento com empresas tem início 

com a compreensão da cooperação estratégica; passa pelo estabelecimento da 

conexão, o exame da compatibilidade e da geração de valor, e termina com a 

administração do relacionamento. 

Com relação à compreensão da cooperação estratégica, o autor entende 

que, na relação de duas ou mais organizações, estabelece-se um relacionamento 

que tem como característica a evolução. A essa evolução, Austin (2001) 

denominou “o continuum da colaboração”. Ela reconhece que o grau e o modo 

de interação entre organizações com e sem fins lucrativos passa pelos seguintes 

estágios: 

 Estágio filantrópico: em que a natureza do relacionamento é de doador e 

donatário. Neste estágio, a cooperação é circunscrita em termos de recursos 
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empregados e pontos de interação, pois o envolvimento entre as 

organizações geralmente se limita a pedidos de doação que a instituição faz 

às empresas. “Tal cooperação, que geralmente se limita a submeter uma 

proposta de doação e depois agradecer pelo recebimento do donativo é 

relativamente simples de administrar” (AUSTIN, 2001, p. 34) ; 

 Estágio transacional: em que as organizações realizam suas trocas de 

recursos por meio de atividades específicas, tais como o marketing de 

causas, o patrocínio de eventos e licenciamentos. Neste estágio a cooperação 

se concentra na realização de negócios entre os parceiros, e pode incluir o 

envolvimento do pessoal da companhia em atividades voluntárias, com 

diferentes graus de trocas, complexidades da aliança e também da 

magnitude dos benefícios, porém o marketing relacionado a causas e o 

patrocínio de eventos ficam a cargo do pessoal de marketing e não de 

pessoas encarregadas de doações. Um relacionamento neste estágio, de 

acordo com Austin (2001), é mutuamente benéfico; ele possui fluxos de 

benefícios de mão dupla, que os parceiros buscam e identificam 

conscientemente. Este é o estágio em que se encontra a maior parte das 

empresas que realizam ações em causas; 

 Estágio integrativo: é o estágio em que há maior integração 

organizacional. O intercâmbio de recursos e as atividades conjuntas 

aumentam, porém a principal diferença está na criação de valor conjunto, 

que culmina com a institucionalização da aliança. Neste estágio, o 

compromisso mútuo é sólido e de longo prazo, ultrapassando a busca por 

benefícios pontuais, como incentivos fiscais, e sobrevivendo a choques, 

como crises financeiras e econômicas. Nesta abordagem o intuito é a 

instituição se tornar um pólo receptivo de parcerias, não rejeitando, no 

entanto, os processos ativos de busca e captação de recursos. A pesquisa é 

uma atividade sistemática, e dá embasamento a programas pró-ativos de 

construção de parceiras: “um importante indicador que os gerentes podem 

procurar é a conexão real ou potencial de uma empresa com uma causa 
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social ou um grupo-alvo específico da organização sem fins lucrativos” 

(AUSTIN, 2001, p. 53). As fontes de informação indicadas aqui incluem não 

só informações secundárias, mas também implicam no contato com outros 

agentes do mercado, como consultores e firmas de relações públicas. O 

envolvimento da alta liderança é fator de sucesso e prova de que o 

relacionamento tem importância estratégica. A atividade de marketing não é 

vista como uma como promoção, mas entendida no contexto gestão e 

criação de valor, juntamente com a atividade de captação de recursos. O 

Quadro 6 mostra as principais características de cada um dos estágios: 

QUADRO 6: O CONTINUUM DA COLABORAÇÃO 
ESTÁGIO DE 

RELACIONAMENTO 

UM       

FILANTRÓPICO 

DOIS    

TRANSACIONAL 

TRÊS 

INTEGRATIVO 

Nível de envolvimento Fraco →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→Intenso 

Importância para a missão Periférica→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→Estratégica 

Magnitude dos recursos Pequena→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→Grande 

Âmbito das atividades Estreito→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→Amplo 

Grau de interação Esporádico→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→Intenso 

Complexidade administrativa Simples→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Complexa 

Valor estratégico Modesto→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→Importante 

Fonte: Austin, James. Parcerias; fundamentos e benefícios para o terceiro setor. 2001, p. 54 

 

Chesebrough (2001), também nessa linha, aponta os componentes que 

definem parcerias de sucesso dos museus com outras instituições: 

 Liderança partindo do topo da instituição; 

 Busca de atendimento de necessidades reais de seu público, ou 
comunidade; 

 Trabalho efetivo de relações públicas; 

 Planejamento estratégico; 

 Estrutura efetiva composta de pessoas específicas para o projeto, além 
dos diretores; 
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 Compartilhamento do processo de decisão; 

 Compartilhamento dos créditos e do reconhecimento; 

 Recursos apropriados; 

 Assistência de consultores especializados; 

 Paciência e envolvimento. 

 

MARKETING DE MUSEUS 

 

Estudos de aplicações das teorias do marketing a diferentes atividades 

vêm sendo realizados desde que Kotler e Levy escreveram seu artigo 

“Broadening the Concept of Marketing” em 1969; à época, os autores afirmaram 

que o conceito de marketing é aplicável a qualquer instituição, seja ela com ou 

sem fins lucrativos. Desde então, muito já se escreveu a respeito das 

particularidades das estratégias de marketing para as organizações que não 

visam lucro. Em seu texto, os autores combatiam a idéia de que o marketing é 

uma função peculiar às empresas de negócios e defenderam a idéia da aplicação 

de seus preceitos para áreas tais como a educação, saúde, fundraising e 

atividades de cunho público. 

No entanto, ainda hoje, a aplicação dos preceitos de marketing a 

instituições culturais enfrenta oposição da parte de muitos de seus 

componentes, normalmente avessos à aceitação de conceitos de negócios ao 

setor cultural. 

Como nos coloca Mieli (1983), ao comentar as críticas direcionadas ao 

desenvolvimento de estratégias de marketing para museus: “o papel que o 

marketing terá no campo dos museus será melhor compreendido esvaziando-se 

o conteúdo de grande parte das críticas que lhe são correntes: de estimular o 

consumismo, de ser altamente manipulativo (sobretudo na prática da 

comunicação), de provocar o desperdício de recursos, de exigir dados 
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demasiados sobre o mercado para que consiga atingir um grau operacional” 

(MIELI, 1983, p. 44). De fato, considerando-se as críticas dirigidas ao marketing 

ao longo dos anos, percebe-se que a dificuldade de aceitação de suas teorias não 

é infundada: na busca de satisfação das necessidades e desejos do mercado, o 

marketing já foi criticado por fazer uso indiscriminado de recursos ambientais 

escassos e responsabilizado por causar impacto ambiental negativo tanto no 

processo de utilização dos produtos quanto no pós-uso, quando de seu 

descarte, o uso excessivo de embalagens ou sua difícil reciclagem (SHETH, 

GARDNER e GARRET, 1988). 

Mieli continua: “é interessante, portanto, observar a convergência que 

existe entre os conceitos mais atuais de Marketing e a correspondente 

preocupação no sistema de museus no que toca: à necessidade de compreensão 

dos problemas sociais, à preocupação com o esgotamento de recursos naturais e 

à disponibilidade de ambos desenvolverem um instrumental para a tomada de 

consciência com relação ao ambiente” (MIELI, 1983, p. 46). 

Essa dificuldade de relacionamento entre o meio cultural e o empresarial 

foi estudada por Shaw (1993) que, ao comentar o crescimento da 

representatividade das verbas provenientes do patrocínio frente às fontes 

historicamente conhecidas de subvenção às artes na Inglaterra, faz uma análise 

dessa aproximação e aponta alguns dos motivos que fazem com que a relação 

do meio artístico com o meio empresarial seja contraditória e ainda muito 

discutida pelo meio cultural, que questiona sua validade: os objetivos da 

empresa versus os objetivos da instituição cultural; a pressão por publicidade 

imposta pelos patrocinadores; questões éticas quanto à natureza do produto 

fabricado pelo patrocinador; a necessidade de investimento de tempo para o 

desenvolvimento das relações com os patrocinadores; a volatilidade do 

patrocínio; as regras de conduta e a censura muitas vezes imposta pelo 

patrocinador. 

O resultado dessa dificultosa relação de aproximação com as empresas e 

de falta de entendimento de conceitos utilizados pela empresa, como o conceito 
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de marketing e a estratégia, é que muitos trabalhos realizados de forma 

inconsistente acabam por realçar a postura negativa. Hill, O’Sullivan e 

O’Sullivan (1998) resumiram essa situação na figura abaixo: 

 

FIGURA 3 - O CICLO DA NEGATIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hill, O’Sullivan e O’Sullivan. Creative Arts Marketing. 1998, p. 3. 

 

As particularidades que distinguem as estratégias de marketing de 

organizações culturais daquelas de empresas com fins lucrativos vêm sendo 

bastante discutidas a partir dos anos 80. No entender de alguns autores, o 

objetivo primário do marketing das artes é o de atrair consumidores para o 

produto artístico, ou seja, a função do marketing não é dizer  ao artista o que 

criar, mas sim a de combinar criações artísticas com audiências (MOKWA,1980; 

DIGGLES,1986; McLEAN,1997). 

Outros autores, como Hill, O’Sullivan e O’Sullivan (1998) esclarecem que 

as estratégias de marketing também devem ser utilizadas para agregar valor ao 

produto cultural, conforme a situação mostrada na Figura 4, a seguir, em que os 

autores exemplificam a possibilidade da agregação de valor sem modificar o 

produto artístico: 

FFaallttaa  ddee  pprroovvaass  ddee  qquuee
oo  MMaarrkkeettiinngg  ffuunncciioonnaa

FFaallttaa  ddee  ccoonnffiiaannççaa 
nnoo  MMaarrkkeettiinngg  //  
FFaallttaa  ddee  rreeccuurrssooss 

PPeessssooaall  ddee  MMaarrkkeettiinngg
sseemm  ccoonnddiiççõõeess  ddee    
ddeesseennvvoollvveerr  ttrraabbaallhhoo
eeffiiccaazz  

AAttiittuuddee  aappááttiiccaa  
nnaa  mmoonniittoorraaççããoo
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FIGURA 4 - A AMPLIAÇAO DO PRODUTO ARTÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Hill, O’Sullivan e O’Sullivan. Creative Arts Marketing. 1998, p. 106. 

As discussões apresentadas mostram que a evolução da atividade de 

marketing para organizações sem fins lucrativos, e para museus em particular, 

segue a mesma trajetória observada para a atividade de marketing para 

organizações com fins lucrativos: do seu surgimento, na década de 40, quando a 

função do marketing era a de viabilizar a venda de produtos em uma economia 

fortemente competitiva, passando pela orientação para o consumidor e a 

corrida por informações que se seguiu com o intuito de encontrar a melhor 

maneira de lhe oferecer o maior valor e satisfação, até sua conformação mais 

atual, em que o entendimento de que todas as variáveis que afetam o negócio 

são importantes para as decisões do marketing e a empresa passa a ter 

consciência da necessidade da constante adequação às mudanças do ambiente 

como forma de sobrevivência no longo prazo. 

Estudos mais recentes de marketing para museus discutem a matéria em 

sua dimensão mais estratégica, e não se limitam aos aspectos operacionais do 

marketing.  
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Kotler e Andreasen (1995) observaram que, a exemplo da evolução das 

atividades de captação de recursos comentada anteriormente, a atividade de 

marketing em museus observa uma evolução semelhante, observando os 

mesmos estágios, quais sejam: 

Orientação para o produto: estágio em que as instituições entendem que 

suas atividades representam uma oferta essencial para o público, e que o 

sucesso é resultado da oferta de produtos e serviços que a organização define 

como sendo aquilo que a sociedade necessita (KOTLER e ANDREASEN, 1995). 

Nos museus, tal orientação é definida como sendo o estágio em que prevalece a 

idéia de que a sociedade tem o dever de dar suporte à instituição pelo fato de 

ela ocupar uma posição importante naquela sociedade. Essa fase é caracterizada 

por uma preocupação direcionada à sua coleção e sua estrutura,  uma fase em 

que seus recursos derivam de seus fundadores, dos membros da sociedade de 

amigos e uma rede de pessoas próximas, além de alguns doadores leais, sendo 

que recursos adicionais são levantados por voluntários (KOTLER e KOTLER, 

1998). 

Orientação para vendas: estágio em que prevalece a idéia de que um 

esforço substancial de persuasão define o sucesso da instituição. Esta filosofia 

leva a instituição a empreender esforços no sentido de fazer uma análise interna 

para levantar quais são as informações que, no seu entender, são relevantes 

para aqueles que serão contatados  no esforço de captação de recursos. Neste 

estágio, todos os possíveis doadores são contatados por um grupo de pessoas 

que normalmente recebem orientações estritas sobre como proceder para 

apresentar o projeto e a instituição com a finalidade de conseguir o apoio. 

Kotler e Kotler (1998) definem o pensamento do museu neste estágio como 

sendo: “há um monte de pessoas lá fora que podem nos dar suporte; nós 

precisamos encontrá-los e convencê-los” (KOTLER e KOTLER, 1998, p. 295). 

Esta orientação também é marcada por uma influência pequena ou nula do 

departamento de captação de recursos nas políticas da instituição; 

normalmente, suas funções são restritas à captação em si, e sua atuação é 
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limitada à operacionalização da captação e não compreende o desenvolvimento 

de estratégias relacionadas às ofertas da instituição ou sua atuação. Kotler e 

Kotler (1998) consideram que a maioria dos museus encontra-se neste estágio. 

Orientação para o marketing: definida como sendo marcada pela 

preocupação da instituição em compreender as percepções, necessidades e 

desejos de seus mercados e pela busca de satisfação destes através do ajuste de 

sua oferta (produtos e serviços) de forma competitiva, de modo a atingir os 

objetivos da instituição. Em uma abordagem diretamente relacionada aos 

museus, Kotler e Kotler (1998) definem esta orientação como sendo marcada 

pelo seguinte pensamento: “devemos analisar nossa posição no mercado, 

concentrar em diferentes fontes de recursos cujos interesses sejam paralelos ao 

do museu, formatar um programa de solicitação contínua cuja consistência 

deve estar no ajuste da oferta com a satisfação da expectativa de cada um dos 

grupos de contribuintes” (KOTLER e KOTLER, 1998, p. 296). Essa abordagem 

requer a compreensão dos diferentes grupos de doadores de acordo com o 

potencial de investimento de cada um dos grupos. 

Para identificar quais os mais adequados patrocinadores corporativos 

para o museu, os autores sugerem que sejam pesquisados os seguintes aspectos: 

 proximidade: quanto maior a proximidade física maior a probabilidade 
de a empresa se interessar em investir no museu; 

 semelhanças nas atividades: áreas de interesses comuns são quesitos que 
devem ser avaliados pelos museus com relação às empresas a serem 
contatadas; 

 assuntos de interesse da empresa: muitas empresas têm uma área 
particular de interesse para realizarem os seus investimentos; 

 histórico de investimentos: empresas que investem muito em artes e 
museus normalmente são reconhecidas pela sociedade. No entanto, são 
também as que recebem maior número de solicitações; 

 relacionamentos pessoais e contatos: uma reflexão acerca de 
possibilidades de contato deve envolver todos os funcionários do museu; 
este deve incentivar todas as pessoas a cultivarem contatos como pessoas 
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influentes em empresas que podem vir a se tornar parceiras das 
instituições; 

 capacidades específicas: algumas corporações podem ter um recurso 
específico que pode  interessar ao museu.  

Kotler e Kotler (1998) acreditam que as novas relações de longo prazo 

que surgiram entre empresas e museus permitem que estas colham maiores 

benefícios de investimentos realizados em um período maior de tempo. Essas 

atividades podem ser atividades de marketing baseadas em transações, em que 

a doação é feita proporcionalmente ao retorno de uma ação específica para 

promover sua marca em conjunto com o museu, como é o caso de uma 

campanha em que um cartão de crédito de afinidade com o logo do 

Smithsonian Institution foi oferecida a pessoas que particularmente se 

identificam com a instituição e gostariam de dar apoio, e que com ela gostariam 

de contribuir a cada compra realizada; podem gerar uma estratégia de 

marketing de causas, que é a associação de uma empresa a um museu para 

conjuntamente encontrarem solução para uma causa social (esta estratégia não 

necessariamente envolve dinheiro, mas tanto o nome do museu quanto da 

empresa serão promovidos), ou outro tipo de relacionamento que envolva o 

licenciamento de imagens de propriedade do museu para empresas, que as 

utilizarão para estampar em produtos ou para criar produtos com suas formas, 

em troca de uma taxa fixa ou um percentual sobre as vendas dos produtos.  

Cada uma dessas relações apresenta um alto grau de reciprocidade: o 

endosso indireto à empresa e seus produtos, permissão de imagens e 

mensagens sendo comunicadas diretamente no museu ou em associação com o 

nome do museu, além de novas oportunidades de desenvolvimento de 

produtos e comunicação a partir dos objetos do museu. O museu pode incluir 

algumas perguntas de interesse da empresa na pesquisa que faz com seus 

visitantes. Estas questões podem estar diretamente relacionadas ao patrocínio, 

medindo, dessa forma, o grau de visibilidade da ação e as impressões do 

público do museu a respeito da ação. 
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Diversos autores, porém, admitem que parcerias entre empresas e 

museus por vezes embutem ambigüidades e tensões que podem trazer entraves 

e problemas não previstos. O principal motivo apontado para a ocorrência de 

tais problemas é que muitas empresas não têm políticas claras de parcerias com 

museus; da mesma forma, muito poucos museus têm estratégias claras de 

atração de parcerias e contrapartidas estabelecidas (SHAW, 1993; KOTLER E 

KOTLER,1998; VARELA, 2003). 

Para esses autores, os riscos dos patrocínios e das parcerias devem ser 

antecipados e gerenciados. Para tanto, são necessários muita pesquisa, 

comunicação e o desenvolvimento de outros tipos de atividades que irão 

requerer tempo e envolvimento do já limitado staff dos museus.  

No entender de Varela (2003) é inconcebível um museu que vá 

empreender ampliação de seu financiamento ou diversificação de suas 

atividades com o público e não tenha antes bem claro “da pessoa do diretor até 

a última pessoa de manutenção do museu quais são as políticas de gestão do 

museu”. Para a autora, “a ninguém ocorre ter uma coleção sem ter políticas de 

conservação ou políticas de administração de coleções. O mesmo acontece com 

a gestão. Falta um trabalho de quais são as políticas de gestão implícitas que 

permeiam o pensamento dos dirigentes dos museus para transformar em qual é 

o panorama explícito no qual  estão dispostos a mover-se”19. E por gestão, 

explica a autora, entende-se a gestão das parcerias e da captação, “por que hoje 

em dia não se pode separar a captação da gestão”. 

 

CONCLUSÕES DESTE TÓPICO 

Fica claro, pelos estudos apresentados, que a atividade de captação de 

recursos se desenvolve a medida em que a organização se estrutura e deixa de 

tratar o assunto como filantropia. Com a abertura da instituição a novas 

abordagens para a captação, deve ocorrer a estruturação de um departamento 
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de marketing, que inicialmente trabalha com a promoção da imagem da 

instituição, e, conforme aumenta o grau de estratégia, passa a trabalhar em 

conjunto com a área de captação. 

Uma estruturação das teorias apresentadas encontra-se no Quadro 7,  a 

seguir, que contém os aspectos relacionados às abordagens de captação de 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
19 Transcrição de palestra conferida durante o evento “Encontros Museológicos”, cujo tema foi 
“Pesquisa em Museologia e seus Diferentes Vetores Acadêmicos”, em 7 de julho de 2003. 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 103 

QUADRO 7: ABORDAGENS DA CAPTAÇÃO E SUAS RELAÇÕES COM O MARKETING E O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 
ABORDAGEM 

DA CAPTAÇÃO 
ESTÁGIO OBJETIVO DO 

PLANEJAMENTO 
PREMISSAS ATIVIDADE DE 

MARKETING 
REALIZAÇÃO DE 

PESQUISAS 
PROVÁVEIS 

MOTIVAÇÕES 
DO 

INVESTIDOR 

AUTORES 

PRODUTO FILANTRÓPICO Planejar é pensar em como 
atingir o maior número de 
doadores. 

A atividade da 
instituição é essencial 
para a sociedade, que 
deve mantê-la. 

Não há. Não há. Boa ação; 
Envolvimento 
pessoal com a 
causa; 
Relacionamento 
com os 
solicitantes. 

Kelley (1995); 
Nauffts (1994); 
Keegan (1990); 
Wolf (1990) 

VENDAS TRANSACIONAL Análise interna tem 
finalidade de levar os 
participantes a 
compreender a 
organização e acreditar 
nela; organizar as ações, 
estabelecer prazos e metas 
listar argumentações. 

A medida do sucesso 
é dada pelo esforço de 
persuasão (“há um 
monte de pessoas 
com capacidade de 
doar; precisamos 
convencê-los”). 

Responsável pela 
imagem da 
instituição: uma 
forte imagem da 
instituição ajuda 
na obtenção de 
recursos. 

Resume-se a listas de 
prospects. 

Boa ação + 
Investimentos são 
feitos sem 
estratégia, com 
intenção de 
aproveitar algum 
benefício 
oferecido. 

Noriega e Murray 
(1997) 

MARKETING TRANSACIONAL Aumentar o potencial da 
ação; 
Compreender requisitos 
internos e externos para 
captar recursos e 
compreensão da 
motivação dos potenciais 
doadores. 

A captação é uma 
realização de 
negócios, deve-se 
oferecer benefícios 
que promovam as 
trocas; 
Entrega de valor. 

Atividade que dá 
suporte à 
captação.  

Levantamentos levam 
ao conhecimento dos 
motivos que levam as 
empresas a investir: 
geralmente está 
associado à 
credibilidade da 
instituição, imagem, 
reconhecimento 
público, incentivos. 

Boa ação + 
Investimentos 
feitos com 
estratégia =  
Ganho de 
imagem; 
Aproximação com 
seus públicos. 

Cruz e Estraviz 
(2003);  
Reiss (1995);  
Kotler e Andreasen 
(1995);  
Drucker (1994); 
Smith, Bucklin e 
Associates (1994); 
Jahnke (1993) ; 
Espy(1992) 

PARCERIA INTEGRATIVO Juntar forças para 
promover ações conjuntas 
que tragam ganhos para 
ambas as organizações.  

Criação de valor 
conjunto. A 
instituição se torna 
pólo receptivo de 
parcerias. 

Trabalham 
juntos, 
normalmente é a 
mesma equipe. 

Atividade sistemática 
que embasa 
programas de 
construção de 
alianças. 

Boa ação + ganho 
de imagem + 
Ganhar mercado. 

Austin (2001); 
Chesebrough 
(1998) 

FONTE: Desenvolvido pela autora do estudo, a partir dos autores indicados. 
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3.4. INVESTIMENTO EMPRESARIAL EM CULTURA  

 

Não existe um único motivo que leva as empresas a investir em cultura. 

Portanto, um levantamento aprofundado de informações relacionadas à 

empresa e ao investimento é condição para que o captador de recursos conheça 

os critérios que norteiam as decisões do investidor. 

O Instituto Cultural Cidade Viva publicou o conteúdo de levantamentos 

feitos em 57 empresas com o nome de “Perfil de Empresas Patrocinadoras” 

(2003). São empresas de todas as regiões do Brasil, atuando em diversos setores 

da economia (comércio, serviços, indústria, telecomunicações, energia elétrica, 

dentre outros).  

Na apresentação da pesquisa há uma afirmação: “percebemos que, para 

o crescimento e profissionalização do mercado, somente o conhecimento 

detalhado sobre os objetivos institucionais e de marketing das empresas 

poderia facilitar o caminho da obtenção de patrocínio” (PERFIL DE EMPRESAS 

PATROCINADORAS, 2003, p.11). 

Com o intuito de verificar alguns aspectos relacionados à solicitação de 

patrocínio (comportamento dos captadores e perfil dos projetos apresentados) e 

o processo de decisão de investimento (processo de decisão dos investidores), 

realizou-se uma análise do conteúdo dos questionários dessa pesquisa. 

Como um dos resultados da análise realizada, temos que os principais 

problemas apontados pelos respondentes nos projetos de patrocínio a eles 

apresentados, são: inadequação à estratégia do patrocínio (24 ocorrências em 57 

respondentes), projetos mal-elaborados (21 ocorrências), custo do projeto 

(indicado por 5 respondentes), projetos entregues fora do prazo (4 referências), 

conforme apresentado na Tabela 4, a seguir: 
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TABELA 4: PROBLEMAS APONTADOS POR EMPRESAS PATROCINADORAS 
NOS PROJETOS RECEBIDOS PARA PATROCÍNIO 

PROBLEMA APONTADO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS NA 

PESQUISA 

Inadequação à estratégia do patrocínio 24 

Projetos mal-elaborados 21 

Custo do projeto 5 

Fora do prazo 4 

Não respondeu 9 

Base: 57 respondentes (resposta múltipla) 

Fonte: análise de conteúdo realizado pela autora deste estudo utilizando dados da pesquisa “Perfil de 
Empresas Patrocinadoras”. Rio de Janeiro: Record, 2003. 

Os critérios acima reúnem os seguintes comentários dos respondentes: 

 inadequação aos critérios da empresa inclui os seguintes aspectos: projetos 

que não se enquadram no perfil dos programas incentivados pela empresa, 

fora da região de interesse, fora das áreas de interesse; inadequação com os 

objetivos de marketing e o público-alvo da empresa; não enquadramento 

dos projetos às ações da instituição, como conseqüência da falta de 

conhecimento da política de ação; falta de preparo dos captadores; 

 problemas na elaboração do projeto incluem: qualidade da apresentação, 

falta de objetividade e clareza da proposta, orçamento mal elaborado, falta 

de dados para contato, problemas de formato e estética, falta de 

detalhamentos quanto ao retorno, proposta incompleta ou sem os requisitos 

básicos (cronograma, orçamento), projetos  mal estruturados (seqüência das 

informações confusa e pouco prática); 

 custos elevados: as empresas apontaram “baixa relação custo-benefício” ou 

orçamentos superfaturados; 

 projetos entregues fora de prazo: fora do período de análise ou sem tempo 

hábil para análise e viabilização. 
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Algumas das respostas ilustram a inadequação do projeto apresentado 

pelos captadores à estratégia das empresas que patrocinam: 

“falta de planejamento, desconhecimento da estratégia da empresa, 
pouca visão empresarial e de geração de negócios por parte do 
proponente”; “pouca visão estratégica para oferecer contrapartida aos 
patrocinadores”; 

“a principal falha é que os projetos só oferecem como retorno a 
visibilidade da marca e melhoria de imagem, quando o que as empresas 
valorizam hoje em dia são projetos relacionados com o seu core 
business”; 

 “os projetos são encaminhados aleatoriamente, sem prévia 
avaliação quanto à aplicabilidade por parte das empresas. 
Conseqüência: recebimento de muitos projetos que não condizem com a 
conduta da empresa ou que atingem públicos não interessantes para a 
empresa”;  

“desconhecimento das leis de incentivo e pressuposto de que as 
empresas são obrigadas a investir”. 

 

Com relação, portanto, ao comportamento dos captadores e perfil dos 

projetos apresentados, constata-se que, em muitos casos, a elaboração do 

projeto carece de maior rigor e que, não raro, seu encaminhamento para as 

empresas não obedece qualquer critério.  

Mais, ainda: deve-se buscar entender a motivação da empresa para 

realizar o patrocínio: como veremos, há projetos que atendem objetivos de 

marketing, outros atendem objetivos institucionais, e outros, ainda, atendem a 

objetivos pessoais dos tomadores de decisão da empresa.  

No entanto, a busca do conhecimento das motivações e dos critérios 

adotados para a avaliação dos projetos, das possibilidades de adequação para 

agregação de valor aos patrocinadores, o levantamento de dados estratégicos, 

tudo isso encontra uma barreira muito comum, que reside na indisposição, já 

exposta em tópico anterior, do meio cultural para com a relação com o meio 

empresarial. 
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Efetivamente, como colocado na apresentação da pesquisa do ICCV, 

“alguns artistas e produtores ainda enxergam os empresários por ângulos 

preconceituosos, como ‘capitalistas frios’.“ (p. 24).  

Uma outra intenção para a análise realizada nas pesquisas publicadas 

pelo ICCV (2003) foi a de verificar a adequação das informações fornecidas 

pelas empresas aos critérios definidos para perfis de investidores empresariais 

anteriormente definidos pela autora deste estudo. 

Tais perfis têm origem na constatação de que a empresa que investe em 

cultura pode estar, com esse investimento, realizando diferentes atividades, de 

acordo com as motivações e as finalidades do investimento. Assim, temos o 

mecenato, a doação, o patrocínio, o apoio, o investimento, o marketing cultural, 

todas atividades relacionadas ao investimento empresarial em cultura. 

No entanto, se nos referirmos à definição de mecenato constante na 

legislação de benefícios fiscais brasileira, a atividade de mecenato é descrita 

como sendo “a proteção e o estímulo das atividades culturais e artísticas por 

parte de incentivadores” (sendo incentivadores os doadores e patrocinadores) 

20. Essa definição embute três conceitos que cuja diferenciação é necessária para 

a compreensão das estratégias a elas relacionadas: o mecenato, o patrocínio e a 

doação. 

O que pode parecer uma simples questão semântica esconde, na 

realidade, diferentes estratégias e diversas expectativas. Esses fatores 

influenciam a compra e a recompra do projeto, juntamente com outros fatores 

inerentes ao processo de decisão demonstrados na figura abaixo, uma 

adaptação do processo de compra industrial proposto por Webster (apud Cobra, 

1992): 

 

                                                 
20 Conforme Decreto n. 1.494 de 17 de maio de 1995, que regulamenta a Lei n. 8.313/91. 
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FIGURA 5 - O PROCESSO DE COMPRA INDUSTRIAL ADAPTADO PARA 
DECISÕES DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS CULTURAIS 

 

Percepção Motivação  Expectativa Estratégia
 Processo
de Decisão

Pessoal

Coleg.

Critérios de
Avaliação

Ambiente
  Legal

Nível de
ExigênciaSatisfação

Background
do comprador

 Fontes de
 Informação

 Recompra

 

Fonte: Becker, Ivani. Os Caminhos do Patrocínio Cultural, 1997 (a partir de modelo de Webster, apud Cobra, 
1992). 

 

Ao analisar investimentos em cultura, a primeira diferenciação 

importante a ser feita refere-se à classificação do investimento de acordo com a 

motivaçao pessoal ou empresarial. A esse respeito, Piquet (1995), ao analisar a 

função do mecenato e a figura do mecenas inserida no contexto empresarial, 

distingue três diferentes tipos significativos de mecenas, cujas características, 

regras, normas e valores podem ser assim identificados: 

1. O mecenato como uma ação altruísta de caráter filantrópico, 

absolutamente desinteressada de retornos, regida pelo conceito da 

generosidade. Esta visão sustenta que a excelência do mecenato é encontrada 

não na ação que contempla retornos financeiros ou reconhecimentos pessoais, 

mas na pureza de intenções que acompanham o ato em si. Assim, o mecenas, 

idealista, separaria suas intenções altruístas das atividades econômicas, um 

comportamento com uma forte conotação de caridade, com um interesse talvez 

egoísta, de busca de amor-próprio, inadequado, portanto, à política de 

gerenciamento empresarial. 
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2. O mecenato praticado por um indivíduo inserido no âmbito da 

empresa, como resultado de sua vontade em focalizar suas intenções na ação de 

apoio à criação artística, uma visão remanescente daquela dominante na 

Antigüidade e que subsiste ainda na estrutura mental de numerosos chefes de 

empresa; assim, a oposição encontrada no dinheiro, no objetivo de lucro, versus 

arte, intangível, improdutiva, faz do mecenato um ato legítimo do dirigente 

considerado enquanto indivíduo; por outro lado, ele é considerado indesejável 

e até mesmo inaceitável enquanto representante de empresa. Aqui existe, para o 

autor, uma mescla de interesses pessoais e empresariais que não se limitam à 

uma motivação de caráter puramente econômico. 

3. O mecenato como uma ação promocional integrada à política 

comercial da empresa, que aparece mais recentemente, a partir da constatação 

da sensibilidade dos consumidores à dimensões sociais e humanitárias das 

empresas. Neste caso, a ação tem como finalidade buscar a exploração 

comercial do evento como suporte promocional de suas marcas. 

Temos, portanto, as seguintes categorias e perfis de investimentos:  

• o mecenato pessoal; e 

• o mecenato empresarial, que inclui: a doação, o apoio cultural e o 

patrocínio (não estratégico, estratégico ou o investimento). 

 

MECENATO PESSOAL 

Este perfil se refere ao investimento em cultura realizado por uma pessoa 

ou família, a partir de motivos pessoais como o sentimento de amor à arte ou a 

busca de posição social, prestígio ou poder. Trata-se de uma ação cujas 

expectativas são pessoais e relacionadas à caridade ou à obtenção de ganhos de 

imagem ou satisfação pessoal. Não se refere diretamente aos propósitos deste 

estudo. 
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MECENATO EMPRESARIAL 

É o investimento de recursos em cultura realizado por indivíduo ou 

grupo de indivíduos inseridos em contexto empresarial. Pode ter como 

finalidade (ou expectativa) retornos pessoais, comerciais ou de imagem, buscar 

oportunidades de relacionamento ou pode significar um investimento; pode ser 

feito a partir da exigência de incentivos fiscais, ou pode ser uma ação 

independente da existência de benefícios fiscais. 

 

Doação e Apoio Cultural 

De acordo como constante na Lei Mendonça, doação é definida como 

sendo “a transferência de recursos aos empreendedores para a realização de 

projetos culturais, sem quaisquer finalidades promocionais, publicitárias, ou de 

retorno financeiro”. 

Na doação ocorre a transferência de recursos aos produtores culturais ou 

empreendedores para a realização de projetos sem que haja, da parte do 

incentivador, interesses promocionais, publicitários ou de retorno financeiro.  

Apoio cultural: pode ser descrita como sendo “a cessão total ou parcial, 

inclusive a venda com desconto, de produtos ou serviços necessários à 

consecução de um projeto cultural, pela empresa que o produz ou fornece, sem 

a aplicação de recursos financeiros” (BECKER, 1997). Temos, aqui, 

normalmente, uma dupla finalidade no investimento: sua divulgação com 

vistas à agregação de valor à marca e a busca de possibilidade de ação 

comercial direta ou relacionada ao apoio (venda ou venda com desconto). 
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QUADRO 8: CRITÉRIOS DE DECISAO PARA REALIZAÇÃO DE DOAÇÃO 
E APOIO 

 
ATIVIDADE MOTIVAÇÕES  EXPECTATIVA INFLUÊNCIA DA 

LEI 
Doação Pessoais: 

Relacionamento 
pessoal com artista; 
vínculo pessoal com a 
atividade; amor à arte; 
necessidade de 
cumprir função social; 
possibilidade de 
utilização de recursos 
existentes. 

Satisfação pessoal;  
Construção de 
relacionamento com 
representantes do 
meio cultural ou 
pessoas a ele 
relacionado; 
Possibilidade de 
agregação de imagem 
à marca da empresa. 

Baixa 

Apoio cultural Possibilidade de levar 
a uma ação comercial. 

Gerar ação comercial; 
agregar imagem. 

Necessária 

 Fonte: Desenvolvido pela autora, a partir de estudo anterior (BECKER, 1997). 

 

Patrocínio 

A Lei Mendonça, regulamentada pelo Decreto no. 29.684, de 17/04/91, 

define o patrocínio como sendo “a transferência de recursos aos 

empreendedores para a realização de projetos culturais, com finalidades 

exclusivamente promocionais, publicitárias, ou de retorno promocional”. 

A atividade de patrocínio pressupõe a transferência de recursos para a 

viabilização de projetos culturais com finalidades promocionais. O que 

caracteriza o patrocínio, também, é que trata-se de uma ferramenta que 

possibilita o marketing cultural, e é uma ação que se soma às outras 

ferramentas de comunicação da empresa para produzir seus efeitos. 

 

Marketing Cultural 

Algumas definições nos indicam que o marketing cultural relaciona 

ações de patrocínio a ações de comunicação da empresa, e suas decisões estão 

atreladas a uma estratégia pré-definida em que os resultados do investimento 

trarão benefícios para a marca ou para a empresa, onde a atividade cumpre um 

papel de mais longo prazo do que investimentos pontuais realizados em 
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projetos culturais: para Muylaert (1994), marketing cultural é o “conjunto de 

recursos de marketing que permite projetar a imagem de uma empresa ou 

entidade através de ações culturais”, enquanto Sarkovas (1994, p.10) 

complementa que “o marketing cultural é uma relação de negócio, regida pelo 

equilíbrio entre o custo e o benefício da ação de patrocínio. Difere do mecenato, 

onde prevalece o espírito de benemerência”. 

Pode-se, então, entender o marketing cultural como sendo a estratégia de 

marketing baseada em ações de patrocínio cultural, em que os diferentes graus 

de integração do patrocínio às outras ferramentas de comunicação e sua 

integração à estratégia geral da empresa configurarão diferentes perfis de 

patrocínio.  

Apresentaremos a seguir algumas representações baseadas em estudo 

realizado por Fuchs (1995). O autor entende como patrocínio “a técnica que 

consiste, para todas as organizações, em criar ou a dar suporte direto a um 

evento sócio-cultural que é independente delas, e a ele se associar de forma 

mediadora, de modo a atingir os objetivos de comunicação do marketing” 

(FUCHS, 1995, p.37). 

O patrocínio no composto de comunicação e na estratégia da empresa 

Cegarra (1994) identifica a dificuldade da adequada alocação do 

Patrocínio dentro da estratégia de Marketing da empresa. Segundo o autor, essa 

atividade, enquanto ferramenta estratégica, pode ser aplicada: 

 à política de comunicação (como um dos componentes do composto de 
comunicação); 

 à política de marketing (uma vez que sua utilização pode estar atrelada ao 
desenvolvimento e teste de produtos) e 

 à política geral da empresa (dado que suas repercussões ultrapassam as 
prerrogativas da área de marketing). 
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Fuchs (1995), ao aprofundar a discussão sobre os diferentes papéis do 

patrocínio frente às outras ferramentas do composto de comunicação 

empresarial, nos oferece as seguintes alternativas: 

Patrocínio não integrado 

O patrocínio não integrado ao composto de comunicação - uma ação com 

fim em si mesma, onde o evento é o elemento central. 
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FIGURA 6 - PATROCÍNIO NÃO INTEGRADO 

Quando não há a visibilidade do investimento em cultura, ou seja, não 

há utilização de nenhuma das ferramentas de comunicação pela empresa que o 

incentiva, o investimento em cultura tem como única finalidade a viabilização 

de um projeto cultural.  

Patrocínio viabilizando outras ferramentas 

O patrocínio pode ser como uma técnica de ação para possibilitar outras 

ações de comunicação, como a publicidade, a promoção, a propaganda e as 

relações públicas. 

Patrocínio

Prom. Vendas

Propaganda

Relações Públicas
 

FIGURA 7 - PATROCÍNIO COMO UMA TÉCNICA POSSIBILITANDO OUTRAS FERRAMENTAS 

Neste caso, as ações de apoio cultural são realizadas com a finalidade de 

possibilitar uma ação comercial, uma oportunidade de mídia ou um evento de 
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relações públicas. São decisões que não se inserem na política de comunicação 

ou na estratégia da empresa, e são tomadas a partir da percepção de que podem 

trazer retornos para a empresa a partir da utilização de incentivos fiscais.   

Patrocínio integrado às ferramentas de comunicação 
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FIGURA 8- PATROCÍNIO INTEGRADO ÀS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO 

O patrocínio se integra a outras ferramentas de comunicação para se 

fazer conhecer e valorizar sua ação. Aqui há um esforço de maximização da 

exploração de todas as ferramentas de comunicação a partir da decisão do 

patrocínio, como a promoção de vendas, a propaganda e as relações públicas.  

Patrocínio integrado às estratégias gerais da empresa 
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FIGURA 9 - PATROCÍNIO COMO RESULTADO DE UMA DECISÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA 

O patrocínio como uma ferramenta com capacidade de integração dos 

planos de ação da empresa, que vai além da concepção tradicional que o limita 

aos planos de comunicação e de marketing – inserindo-o nas decisões 
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estratégicas da empresa. É, portanto, ao mesmo tempo, parte do composto de 

comunicação e dos planos estratégicos corporativos. 

A ação de investimento, neste caso, é influenciada por decisões anteriores 

quanto a seu papel estratégico nos planos globais da empresa; a direção se dá 

de dentro para fora, ou seja, definido o papel, a empresa passa a gerar 

oportunidades para a realização de projetos que estejam de acordo com as 

necessidades da marca, buscando-se incorporar a imagem dos eventos à marca, 

diversificar os instrumentos de comunicação, sendo, ao mesmo tempo, uma 

decisão estratégica de aumento da capacidade de diferenciação da marca. 

Patrocínio como investimento 

 

 

 

FIGURA 10  - PATROCÍNIO COMO UMA AÇÃO DE INVESTIMENTO 

 

Ao investir em cultura, a empresa pode estar realizando apenas uma 

ação de investimento, que se caracteriza por ser uma transferência de recursos a 

produtores culturais para a viabilização de projetos culturais com a intenção de 

realização de lucros financeiros.  

Esta atividade ocorre em investimentos que são totalmente incentivados 

e onde há, ainda, a possibilidade de ganhos financeiros a partir do 

investimento, como os projetos de audiovisual que têm a possibilidade de 

negociação em bolsa de valores. Essa possibilidade é prevista na Lei do 

Audiovisual, que não será aqui aprofundada por não estar relacionada ao 

assunto do estudo. 

O quadro a seguir mostra algumas características relacionadas a cada 

uma das atividades de patrocínio apresentadas: 
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QUADRO 9: OS DIFERENTES NÍVEIS DE INTEGRAÇÃO DO 
PATROCÍNIO À ESTRATÉGIA DA EMPRESA 

Níveis de Patrocínio Representação 
Gráfica 

Estratégia Expectativas 

Patrocínio como ação 
isolada 
 

 

 

Uma ferramenta no 
composto de 
comunicação, uma 
ação com fim em si 
mesma. 

• Satisfação pessoal; 
• Reconhecimento 
pessoal; 
• Cumprir com a 
responsabilidade social; 
• Busca de integração 
com a imagem da 
marca. 

Patrocínio não 
integrado 
(técnica de promoção,   
relações públicas e 
propaganda) 

 
 
 

 
 
 

Uma técnica de 
ação para 
possibilitar outras 
ferramentas de 
comunicação 
clássicas, 
principalmente a 
publicidade, a 
promoção, a 
propaganda e as 
relações públicas. 

• Incremento nas 
vendas; 
• Gerar exposição do 
produto; 
• Adesão do corpo de 
funcionários ou da rede 
de vendas; 
• Gerar oportunidades 
de Relações Públicas; 
ocasião para encontros e 
boa vontade de públicos 
externos. 

Patrocínio integrado 
à estrutura de 
comunicação 

 

    
 
 

Uma ação que se 
utiliza de outras 
ferramentas de 
comunicação para 
se fazer conhecer e 
valorizar. 

• Maior conhecimento 
da marca ou empresa; 
• Agregar imagem de 
cidadania; 
• Mudança de atitudes 
para com a marca ou 
empresa;  
• Contornar a legislação. 

Patrocínio integrado 
à estratégia global   
da empresa 
 
 

 

 

Uma ferramenta 
integrada aos 
planos de ação da 
empresa 

• Transferência dos 
valores da atividade 
cultural para a marca; 
• Construção de 
credibilidade. 

Patrocínio como 
investimento 
 
 
 

 Uma ferramenta 
com fim em si 
mesma. 

• Investimento de baixo 
custo e possibilidade de 
alto retorno. 

Fonte: Desenvolvido pela autora, a partir de estudo anterior (BECKER, 1997). 

 

Apesar dessa gama de motivações e expectativas diferentes com relação 

ao investimento em projetos culturais, grande parte das organizações culturais 

ainda utiliza como principal - às vezes único - argumento de venda a existência 
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de leis de incentivo; não sabem “vender” os benefícios do seu projeto, não 

sabem dizer qual o valor que o investimento pode agregar à marca da empresa 

(KAVANTAN, 2000). Por apresentarem uma forte orientação para produto ou 

adotarem a abordagem de vendas, tais instituições não são capazes de analisar 

o resultado da associação das empresas à sua instituição, assumindo que as 

empresas que investem em cultura o fazem com a única intenção de aproveitar 

os benefícios previstos em lei; para algumas delas, no entanto, a atividade de 

patrocínio já demonstrou ser suficiente eficaz de modo que a empresa passa a 

decidir por sua realização independentemente da existência de leis de incentivo 

fiscal atrelado ao investimento.  

A possibilidade de utilização de incentivos fiscais terá maior ou menor 

influência em função do papel do patrocínio nas decisões estratégicas da 

empresa, conforme podemos observar no quadro abaixo: 

 

QUADRO 10: A EXIGÊNCIA DE BENEFÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS EM CULTURA E O PAPEL DA LEI COMO 

INFLUENCIADORA 
 

Atividade 
 

Lei como Influenciadora 

Doação Não é exigência, mas 
influencia. 

Patrocínio como 
ação em si mesma 

Não é necessária 

Patrocínio não 
integrado 

Sim. Necessária 

Patrocínio 
integrado 

Sim. Necessária 

Patrocínio 
estratégico 

Não é necessária 

Patrocínio como 
investimento 

Sim. Imprescindível 

                          Fonte: Adaptado de Becker, Ivani (1997). 

Fischer (1998), estudando o envolvimento de 40 empresas na área 

cultural no Brasil, concluiu que as empresas que patrocinam projetos culturais 
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estão cada vez menos preocupadas com o retorno financeiro do investimento. 

Seu estudo demonstra que a maior parte das empresas que fizeram parte da 

pesquisa investe em cultura com objetivos puramente institucionais, isto é, 

objetivando o retorno de imagem da marca. A pesquisa revela, ainda, que 80% 

das empresas recebem mais de cem diferentes propostas de projetos ao ano. 

Nessa disputa acirrada, novos participantes da área social estão ganhando 

espaço e muitas vezes passam a repartir o bolo do orçamento que as empresas 

destinam às suas ações de marketing. 

A análise do conteúdo das 57 respostas à pesquisa recentemente 

publicada pelo Instituto Cultural Cidade Viva (2003) confirma os perfis 

demonstrados nos quadros acima. Da análise, temos os seguintes perfis de 

investimentos: 

TABELA 5: OCORRÊNCIA DE DIFERENTES ATIVIDADES DE PATROCÍNIO EM 
PESQUISA DE INVESTIMENTO EM CULTURA 

ATIVIDADE OCORRÊNCIAS 

Ação em si mesma  6 

Patrocínio não integrado 7 

Patrocínio integrado 21 

Patrocínio estratégico 14 

Investimento 1 

Não permitiram análise 8 

Base 57 

Fonte: Análise realizada pela autora deste estudo utilizando dados de pesquisa publicada pelo ICCV: Perfil 
de Empresas Patrocinadoras. Record, 2003. 

 

Da análise percebe-se que grande parte das empresas (21 respondentes) 

declarou critérios para análise dos projetos que demonstram que os 

investimentos não são definidos a partir de uma estratégia da marca, mas 
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buscam relacionamentos com o público-alvo e outros públicos de interesse da 

empresa, e para isso utilizam outras ferramentas de comunicação da empresa; 

14 respondentes declararam já possuir estratégias pré-definidas para análise 

dos projetos; apenas 7 respondentes declaram critérios que indicam busca de 

ganhos de imagem, porém sem estratégias claras de vinculação com outras 

ferramentas de comunicação; 6 respondentes indicaram, nos critérios utilizados 

para o apoio à projetos, a busca de cumprir papel social e de cidadania. Em oito 

casos algumas perguntas não foram respondidas, impossibilitando a análise. 

Um quadro contendo as análises individuais da pesquisa encontra-se no 

Apêndice A deste estudo. 

 

CONCLUSÕES DESTE TÓPICO 

Levitt, já em 1960, detectava a necessidade de as organizações se 

voltarem para a satisfação das necessidades do mercado. Conforme afirmava no 

texto que se tornaria um clássico do marketing – “Miopia em Marketing” - a 

venda focaliza as necessidades do vendedor preocupando-se com os “truques e 

técnicas para fazer com que as pessoas troquem seu dinheiro pelo produto”; 

marketing, por outro lado, focaliza as necessidades do comprador. A venda está 

preocupada com a necessidade do vendedor em transformar seu produto em 

dinheiro; marketing, com a idéia de satisfazer às necessidades do consumidor 

por meio do produto e de um conjunto de valores associados com a criação, 

entrega e, finalmente, seu consumo. E a orientação para vendas não permite, 

como a orientação para o marketing invariavelmente permite, o entendimento 

de todo o processo do negócio como consistindo em um esforço integrado para 

descobrir, criar, estimular e satisfazer as necessidades dos clientes” (in A 

Imaginação de Marketing, 1990, p.168). 

Fica evidente, portanto, a necessidade de as organizações culturais que 

disputam verbas de patrocínio deixarem de lado a visão de que as atividades de 
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captação de recursos (fundraising) limitam-se à busca de doações, uma postura 

de “passar o chapéu”, e assumirem seu papel de organizações que buscam uma 

relação de negócios, onde a oferta de contrapartidas para o investimento 

realizado é condição essencial. 

A adoção dessa postura nada mais é do que a aproximação de duas 

atividades: o marketing cultural e o marketing das artes. Isso significa a 

aproximação de dois pólos que, ao mesmo tempo em que reconhecem os 

benefícios da aproximação, apresentam dificuldades na concretização de um 

relacionamento positivo para as duas partes envolvidas. 

Para isso, é fundamental a compreensão de que o produto cultural não 

precisa ser modificado em sua concepção original para que possa atender às 

necessidades da empresa que realiza o patrocínio. É importante que a 

organização cultural compreenda o conceito de níveis de produto, e perceba 

quais são as oportunidades de agregar ofertas à oferta inicial, de modo a 

alcançar a expectativa do cliente, evitando, assim, a tão criticada estratégia de 

alterar o produto cultural visando a sua adequação às necessidades da 

patrocinadora.  

O estabelecimento de uma abordagem de marketing para as 

organizações que trabalham com as artes deve se basear na compreensão e no 

desenvolvimento de algumas práticas que buscam, de um lado, preservar as 

características particulares do produto cultural e, de outro lado, satisfazer às 

necessidades do cliente, a empresa como fins lucrativos que realizará o 

investimento no projeto. Dentre inúmeras ações que podem ser praticadas pelas 

organizações culturais, destacamos: 

 

 Compreensão dos preceitos do marketing: para a adoção de uma postura 

estratégica, é necessário que os museus estabeleçam uma postura mais 

estratégica de gestão e compreendam melhor o papel que o marketing pode 
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cumprir em prol de suas atividades, revertendo, dessa forma, o ciclo da 

negatividade detectado por Hill, O’Sullivan e O’Sullivan (1998), e 

estabelecendo o “ciclo da positividade”. 

 

FIGURA 11 - CICLO DA POSITIVIDADE 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, a partir de proposta de Hill, O’Sullivan e O’Sullivan (1998). 

 

 Parceria: o primeiro passo para a adoção de uma estratégia bem sucedida 

passa pela compreensão de que a parceria deve trazer benefícios para as 

duas partes envolvidas. É necessário, portanto, que a instituição cultural 

compreenda o significado de estratégias aplicadas na atuação das empresas 

com fins lucrativos, como a segmentação de mercado e a oferta de valor para 

o cliente; 

 Estudo do mercado, do cliente e do consumidor: o acompanhamento contínuo do 

comportamento de seus públicos e da atuação das empresas que praticam o 

patrocínio, de suas estratégias e do público-alvo com o qual trabalham. 

Compreender e as motivações que os levam a realizar o investimento e os 

resultados que se esperam dessa ação; 

 Foco nos mercados-alvo: a compreensão do perfil do público-alvo sobre o qual 

a empresa atua; 

GGaannhhooss  ppaarraa  ttooddooss  ooss
eennvvoollvviiddooss 

CCoonnhheecciimmeennttoo  
ddee  MMaarrkkeettiinngg  //  
AAllooccaaççããoo  ddee  rreeccuurrssooss
ppaarraa  ppllaanneejjaammeennttoo  ee  
aattiivviiddaaddeess 

PPeessssooaall  ddee  MMaarrkkeettiinngg    
ccaappaacciittaaddoo  ee  mmoottiivvaaddoo      
ppaarraa  ddeesseennvvoollvveerr  ttrraabbaallhhoo
eeffiiccaazz  

MMoonniittoorraaççããoo  ddooss  
rreessuullttaaddooss  ee  aajjuusstteess 
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 Compreensão do conceito de posicionamento: tudo o que a empresa comunica 

busca reforçar o posicionamento de suas marcas; assim, além da 

compreensão do posicionamento traçado para os produtos da empresa, o 

projeto a ser apresentado deve mostrar claramente sua adequação a esse 

posicionamento e oportunidades de aumentar a visibilidade da 

comunicação da marca; 

 Feed-back do processo: que não se limita a agradecer, mas a oferecer 

oportunidades de extensão do produto patrocinado e, com isso, aumentar o 

retorno do investimento realizado; 

 Busca de oportunidades de inovação: conforme defendido por Hill, O’Sullivan e 

O’Sullivan (1998), o produto cultural não precisa ser modificado em sua 

concepção original para que possa atender às necessidades da empresa que 

realiza o patrocínio. É importante, aqui, que a organização cultural 

compreenda o conceito de níveis de produto, e perceba quais são as 

oportunidades de agregar ofertas à oferta inicial, de modo a alcançar a 

expectativa do cliente, evitando, assim, a tão criticada estratégia de alterar o 

produto cultural visando a sua adequação às necessidades da patrocinadora.  
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3.5. PRESSUPOSTOS 

 

Os pressupostos apresentados a seguir resultaram da revisão da 

literatura e do levantamento de dados por meio das pesquisas exploratórias 

qualitativas citadas. 

 

1. A postura do responsável pela captação dos museus com relação à 

relação com empresas e a possibilidade de trocas influencia os resultados 

da captação nessa fonte; 

2. A abordagem de captação de recursos predominante dentre as 

instituições museológicas é a abordagem de vendas (caracterizada por 

uma prática incipiente de levantamento de informações do mercado, de 

seus públicos e das empresas); ou seja, o conceito de marketing não 

orienta as atividades de captação de recursos de grande parte dessas 

instituições; 

3. Sobre o caráter da instituição e a captação de recursos: museus públicos 

tendem a ter a atividade de captação de recursos mais centrada na figura 

do diretor enquanto que museus privados apresentam maior 

estruturação para realizar atividades de captação; 

4. Sobre a estrutura do museu e a captação de recursos: museus com maior 

estrutura física realizam mais captação em empresas do que museus que 

não possuem recursos físicos; 

5. Os museus apresentam baixa captação em empresas porque não são 

orientados estrategicamente para a compreensão do mercado e para a 

oferta de valor; 

6. Quanto maior a orientação do museu para público, melhor será sua 

estratégia de captação, e maior o resultado da captação em empresas. 
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IV. METODOLOGIA  

 

A elaboração do estudo aqui apresentado compreendeu a utilização de 

diversas técnicas metodológicas de caráter teórico-empírico: numa primeira 

etapa, foram realizadas a revisão bibliográfica e pesquisas qualitativas 

exploratórias (SELLTIZ et al., 1974; YIN, 1994). Para a complementação dos 

dados obtidos nas pesquisas secundárias e primárias exploratórias, foi realizada 

uma pesquisa quantitativa para a qual foram convidados a participar o 

conjunto de museus do Brasil listados no Guia de Museus Brasileiros editado 

pela Comissão de Patrimônio Cultural da Universidade de São Paulo (1997). 

Seguindo a orientação de Selltiz et al. (1974): “antes de qualquer tentativa 

de sistemática para obter as intuições das pessoas com prática, é evidentemente 

necessário ter algumas idéias preliminares das questões importantes na área. 

Uma fonte de tais idéias é o estudo bibliográfico.” Para Yin (1994), “entre outras 

considerações, a realização de contatos relevantes de campo dependem de uma 

compreensão teórica daquilo que está sendo estudado”. E continua: “para os 

estudos de caso o desenvolvimento da teoria como parte da fase de desenho 

inicial é essencial” (YIN, 1994, p.20). 

A revisão bibliográfica compreendeu o estudo de livros, artigos e 

publicações a respeito de museus, organizações sem fins lucrativos, marketing e 

suas aplicações nas diferentes áreas (marketing cultural, marketing das artes, 

marketing para organizações sem fins lucrativos e marketing de museus), além 

de captação de recursos e temas afins, como política cultural e incentivo à 

cultura. 

Dada a grande quantidade de assuntos relacionados ao estudo, após uma 

primeira fase de pesquisa bibliográfica abrangente procedeu-se o mapeamento 

dos temas diretamente relacionados ao questionamento do projeto de pesquisa, 

estabelecendo-se, com isso, um mapa conceitual que serviu de guia para a 

condução do trabalho (MAXWELL, 1996). 
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Uma pesquisa complementar, exploratória, baseada em entrevistas não-

estruturadas foi realizada, dado que a disponibilidade de material teórico não 

se mostrou suficiente para a montagem de um quadro conceitual que 

possibilitasse a definição da pesquisa de campo: “antes de criar um roteiro de 

entrevistas para as perguntas sistemáticas aos informantes, a informação do 

estudo bibliográfico deve ser complementada por um certo número de 

entrevistas não-estruturadas com pessoas que tenham tido grande experiência 

no campo a ser estudado,” recomendam Selltiz et al. (1974, p.66). 

Mattar (2000) recomenda o emprego dessa técnica pelo próprio 

pesquisador, de modo a aumentar o grau de conhecimento do assunto 

abordado. Como tais estudos não são conclusivos, o número de entrevistas não 

é definido e a amostra pode ser escolhida de forma intencional ou casual. 

Essas pesquisas iniciais foram realizadas junto a quatro museus de 

diferentes estados brasileiros, com diferentes características em termos de 

tamanho, natureza administrativa (museus públicos e privados) e diferentes 

estratégias e estruturas de captação de recursos: o Museu de Arte da Bahia, o 

Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e 

o Museu de Arte Sacra de Parati. 

A análise de conteúdo do primeiro conjunto de dados obtidos em campo 

foi utilizada, juntamente com a base conceitual, para o desenvolvimento das 

questões da pesquisa quantitativa posterior (MAXWELL, 1996). 

Buscando construir uma estrutura relativamente abrangente de questões 

que se relacionassem ao problema de pesquisa, estabeleceu-se a primeira lista 

de questões para compor o questionário final.  

Essas questões foram agrupadas em quatro blocos distintos, cada um 

com uma finalidade relacionada ao estudo:  

 um primeiro bloco de questões - números 1 a 5 - com a finalidade de 

levantar dados que permitissem encaixar o museu em alguma tipologia, 
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com informações sobre seu acervo, público visitante e sua estrutura 

física; 

 um segundo bloco de questões – constando de 10 questões (1a a 1j) - 

procurava levantar informações relacionadas ao modo de pensar das 

pessoas responsáveis pela captação de recursos da instituição com 

relação à aproximação com empresas, além do conhecimento do 

captador de conceitos de marketing e sua relação com a captação de 

recursos. Aqui, algumas afirmações retiradas das pesquisas exploratórias 

de campo foram utilizadas para compor as assertivas que foram 

apresentadas aos respondentes; 

 no terceiro bloco foram colocadas quatro questões (2a e b; 3a e b) 

relacionadas às fontes de recursos acessadas pelo museu e a estrutura 

interna para essa finalidade, para as quais foram utilizados os contatos 

realizados com órgãos Ministério da Cultura, Departamento de Museus e 

Arquivos do Estado de São Paulo (DEMA), Vitae e FAPESP; 

 e um quarto conjunto de questões constando de nove perguntas (3c a 3l) 

para serem respondidas apenas por aquelas instituições que declaravam 

realizar ou já ter realizado captação de recursos em empresas, buscava 

levantar informações pertinentes à estratégia do museu no 

relacionamento com as empresas e os seus resultados, além de 

informações sobre a utilização de leis de incentivos. 
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4.1. CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO  

 

PRIMEIRO BLOCO DE QUESTÕES: DADOS SOBRE O PERFIL DO 
MUSEU 
 

Como vimos no Capítulo 3, não existem critérios definidos para a 

classificação ou tipificação de museus; estes podem ser considerados de acordo 

com seu acervo (tipo de acervo, quantidade de peças que compõem o acervo), o 

tamanho de sua estrutura, a quantidade e o perfil de visitantes, a finalidade de 

sua existência (pesquisa, preservação, divulgação ou outros), sua natureza 

administrativa ou sua vinculação a outras instituições. 

Dessa forma, concluiu-se que não seria viável incluir no questionário 

uma pergunta solicitando diretamente que os respondentes indicassem algum 

tipo de classificação para sua instituição. A partir dessa constatação, foi 

estabelecido um conjunto de dados que, analisados, permitiriam alguma 

classificação das instituições. 

Inicialmente foram solicitados dados a respeito da natureza 

administrativa dos museus e de sua vinculação a outras instituições, compondo 

uma primeira  questão cujo conteúdo foi ajustado a partir de uma pesquisa 

anterior realizada pela Vitae. 

A essa questão seguia-se um conjunto de informações a respeito de: 

infra-estrutura do museu (espaço de exposição, restaurante, auditório, área de 

eventos isolada da área de exposições); visitantes (número de visitantes em 2002 

e realização de pesquisas) e tamanho do acervo. 

Uma questão referente à finalidade do museu foi incluída, partindo da 

definição de museu da ICOM – Conselho Internacional de Museus, com o 

intuito de estabelecer tratar-se de um museu aberto ou fechado (entendendo-se 

que um museu destinado à pesquisa tende a ser mais fechado que aquele cuja 
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finalidade é a divulgação, cuja finalidade pressupõe uma maior abertura a 

público). 

 

SEGUNDO BLOCO DE QUESTÕES: A OPINIÃO A RESPEITO DA 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM EMPRESAS 
 

No segundo bloco de questões definiu-se um conjunto de assertivas 

referentes ao pensamento da instituição com relação à sua aproximação com 

empresas. 

Para esse conjunto de assertivas, solicitava-se que o respondente 

indicasse o seu grau de concordância ou discordância em uma escala 

intervalada de 1 a 5. 

Essa forma de medir atitude e opiniões é recomendada por Mattar (2000) 

para a medição de aspectos complexos e difíceis de serem mensurados, porém 

de extrema importância para a compreensão de fatores que influenciam o 

comportamento do respondente com relação a determinado assunto. Para o 

autor, a atitude refere-se a “uma predisposição subliminar da pessoa, resultante 

de experiências anteriores, da cognição e da afetividade, na determinação de 

sua reação comportamental em relação a um produto, organização, pessoa, fato 

ou situação” (MATTAR, 2000, p. 199). 

A definição dessas afirmações seguiu a metodologia de escalas 

comparativas, em que, a partir das experiências do pesquisador, das pesquisas 

exploratórias e da revisão da literatura, foi gerado um grande número de 

afirmações relacionadas à atitude dos captadores de recursos do museu com 

relação à interação entre suas instituições e as empresas. 

As afirmações foram relacionadas e submetidas a uma primeira edição, 

de forma a eliminar ambigüidades e irrelevâncias, e um grupo de dez questões 

formaram o conjunto inicial que foi submetido a pré-teste. 
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Para essas dez questões, oito assumiram o formato de escala somatória 

proposta por Likert, com afirmações relacionadas ao objeto pesquisado e o 

levantamento do grau de concordância/discordância pela apresentação de 

células com intervalos regulares para as respostas, variando de 1 a 5. 

As associações com as respostas e as afirmações positivas e negativas 

foram realizadas de acordo com o esquema abaixo, sugerido por Mattar (2000, 

p.217): 

 

QUADRO 11 - ESQUEMA UTILIZADO PARA A DEFINIÇÃO DOS NÚMEROS 
DA ESCALA 

Valor da Pontuação Tipo de afirmação  Grau de concordância/ 
discordância (1 a 5) 

Afirmação favorável 
 (ou positiva) 

Concorda totalmente 
Concorda 
Não concorda nem discorda 
Discorda 
Discorda totalmente 

5 
4 
3 
2 
1 

Afirmação desfavorável  
(ou negativa) 

Concorda totalmente 
Concorda 
Não concorda nem discorda 
Discorda 
Discorda totalmente 

1 
2 
3 
4 
5 

Fonte: MATTAR, Fauze. Esquema para atribuir números numa escala Likert. Pesquisa de 
Marketing, Ed. Atlas, 6a. edição, 2000. 

 

Ainda seguindo as orientações de Mattar (2000), das dez questões, duas 

foram apresentadas na forma de múltipla escolha, uma vez que pretendiam 

medir o conhecimento dos respondentes com relação a conceitos relacionados 

às atividades de marketing e de captação de recursos. 

 

TERCEIRO BLOCO DE QUESTÕES: A ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DO 
MUSEU 
 

Um bloco contendo apenas três questões abertas e uma fechada foi 

desenhado para levantar as informações da(s) pessoa(s) responsáveis pela 
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atividade de captação de recursos do museu e a formação desses indivíduos. 

Essas questões eram semi-estruturadas, de forma a que o respondente pudesse 

indicar: 

 a(s) pessoa(s) ou departamento(s) responsável(veis) pela captação de 
recursos da instituição; 

 a estrutura da captação de recursos: número de pessoas, funções e 
formação dos indivíduos; 

 fontes de recursos acessadas pelos museus no ano de 2002. 

 

QUARTO BLOCO DE QUESTÕES: O PERFIL DA CAPTAÇÃO EM 
EMPRESAS 
 

Este bloco de questões foi estruturado para ser respondido somente pelos 

pesquisados que declarassem captar ou já ter captado recursos em empresas. A 

finalidade das questões nesta parte do questionário era a de: 

 compreender a estratégia de captação adotada pelos captadores das 

instituições; 

 conhecer as aplicações dos recursos recebidos de empresas; 

 levantar a forma de aproximação do museu com as empresas: quem faz a 

aproximação (museu ou empresa), informações levantadas a respeito das 

empresas contatadas, contrapartidas oferecidas às empresas que 

investem no museu; 

 conhecer os resultados da aproximação, em termos de estruturação de 

um corpo de investidores empresariais permanentes ou da aproximação 

com investidores empresariais eventuais;  

 avaliar a utilização de recursos de lei de incentivo. 

Um total de doze questões, sendo duas questões abertas e oito questões 

com respostas fechadas dicotômicas e de escolha múltipla compôs este bloco. 
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A opção pelas respostas abertas deu-se pelo fato de que as respostas 

referiam-se a números cuja variabilidade de respostas poderia ser muito 

grande. Com isso, decidiu-se por coletar as respostas inicialmente de uma 

forma aberta, para depois analisar a possibilidade da definição de intervalos 

correspondentes à realidade retratada nas respostas. 

Com relação às questões fechadas, estas foram assim desenhadas 

buscando, tanto para o respondente quanto para o pesquisador, as vantagens 

reconhecidas por Mattar (2000), para quem estas perguntas são indicadas na 

medida em que “são fáceis e rápidas para aplicar, processar e analisar; os 

respondentes consideram essas perguntas fáceis e rápidas de responder; e 

apresentam poucas possibilidades de erros” (MATTAR, 2000, p. 230). 

 

4.2. AVALIAÇÃO E PRÉ-TESTE 

 

Definido o primeiro rascunho do instrumento de pesquisa, procedeu-se a 

diversas revisões com o acompanhamento e orientação de uma pesquisadora da 

Franceschini e Associados, agência de pesquisa com vasta experiência na área 

de cultura e patrocínio. 

Definido o formato do questionário, este foi submetido a uma rodada de 

pré-teste, em que se marcou uma entrevista com os responsáveis pela captação 

de recursos de cinco museus e o preenchimento das questões foi acompanhado 

da pesquisadora. 

Os objetivos do pré-teste foram, de acordo como sugerido por Mattar 

(2000), verificar: 

 se os termos utilizados nas perguntas eram de compreensão dos 

respondentes; 

 se as perguntas eram entendidas da forma como era esperado; 
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 se as opções de respostas nas perguntas fechadas estavam completas e 

não induziam a erro; 

 se a seqüência das perguntas estava correta; 

 se não havia objeções na obtenção das respostas; e 

 se a forma de apresentação das perguntas poderia levar a viés. 

Como resultado desse pré-teste, algumas alterações no instrumento de 

pesquisa foram realizadas. As principais modificações foram: 

No primeiro bloco de questões: com o pré-teste, percebeu-se que 

informações como tamanho do acervo em pouco contribuiriam para as análises 

posteriores; isso porque os museus contam como peças de acervo desde 

grandes objetos até fotografias e documentos. Com isso, o fato de um museu 

possuir um grande número de peças em seu acervo não significaria, 

necessariamente, tratar-se de um museu maior do que outro que conta com 

acervo mais reduzido em número de objetos. 

Essa pergunta foi substituída por outra, em que foi solicitado que fossem 

indicados quais os tipos de coleções existentes no museu, sendo uma questão 

fechada de múltipla escolha, com alternativas não mutuamente exclusivas e 

coletivamente exaustivas, com a opção de marcar “outros tipos de coleção” e 

indicar qual a coleção. Esse procedimento é indicado por Mattar (2000), para os 

casos de aplicação de questões de escolha múltipla. 

Na pergunta referente ao espaço físico do museu, percebeu-se que 

museus que não contavam com restaurante para visitantes e sim com cantina 

acabavam por indicar a opção restaurante pela falta de uma opção adequada. 

Essa opção foi adicionada, e a questão foi refeita de modo a ficar mais 

abrangente. Como a existência de cantina não interessa para o estudo (uma vez 

que esse item não oferece indicação de estrutura), foi posteriormente 

descartada. 
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A questão referente à finalidade do museu foi outra que apresentou 

problemas e foi retirada do questionário. Solicitados a ordenar, a partir da 

conceituação de museu, as finalidades daquela instituição, por ordem de 

importância (as alternativas eram: conservar / divulgar / pesquisar / outras: 

especificar), houve resistência dos respondentes em realizar a ordenação, uma 

vez que entendiam que a função do museu congregava todas as alternativas, 

sem distinção ou ordem de prioridade. 

No segundo bloco de questões: houve necessidade de ajustes na redação 

de algumas assertivas, por exemplo: “considero as empresas uma fonte 

importante de captação de recursos para minha instituição” revelou-se 

inadequada para casos de museus que nunca realizaram captação em empresa e 

que no entanto têm intenção de realizar. Dessa forma, a afirmação passou a ser 

redigida da seguinte forma: “considero que as empresas são ou podem vir a ser 

uma fonte importante de captação de recursos para minha instituição”. 

Outra modificação necessária nesse bloco de questões diz respeito às 

duas perguntas de múltipla escolha; estas questões, cujas respostas não eram 

mutuamente exclusivas,  visavam a medir o conhecimento dos respondentes 

acerca de conceitos de marketing e captação de recursos. Aqui, a tendência dos 

respondentes em marcar todas as respostas e ignorar a opção “outros: quais”, 

fez com que se decidisse pela alteração das questões, sendo que uma passou a 

ser uma questão aberta e a outra continuou sendo fechada de escolha múltipla, 

porém com utilização de escala nominal para a resposta. Dessa forma, as 

opções, que não eram excludentes, passaram a ser categorizadas de acordo com 

a ordem de importância que cada respondente conferia às alternativas. 

Terceiro e quarto blocos de questões: as alterações nestes blocos foram 

mínimas, em sua maioria ajustes para o entendimento do que se pedia. A 

indicação mais importante obtida no pré-teste, no entanto, foi de que os 

respondentes que não haviam realizado captação em empresas insistiam em 

responder o quarto bloco de questões (restrito àqueles que teriam realizado 
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captação), oferecendo informações baseadas em suas expectativas pessoais para 

uma eventual captação futura junto à essa fonte. 

Definido o formato final do instrumento de pesquisa, este foi, por uma 

última vez, enviado para avaliação da pesquisadora da Franceschini e 

Associados. 

Cópia do questionário final pode ser encontrado no Apêndice B. 

 

4.3. PESQUISA DE CAMPO 
 

No processo de pesquisa foram utilizados quatro tipos de coleta de 

dados: a entrevista pessoal e os questionários autopreenchidos com 

acompanhamento (metodologia utilizada no pré-teste), autopreenchidos por 

envio e recebimento pelo correio e autopreenchidos por disponibilização em site 

da internet. Os contatos para solicitação das respostas foram feitos por email e 

telefone. 

A Comissão de Patrimônio Cultural da USP forneceu a base de dados de 

museus (digitalização dos dados constantes no Guia de Museus Brasileiros) 

constando de dois grupos de museus: museus com email e museus sem email (o 

método de amostragem será comentado à parte). 

Inicialmente um lote de questionários foi enviado pelo correio para os 

128 museus que constam na lista de museus sem email fornecida pela USP-CPC. 

Para estes museus foram enviados os questionários juntamente com uma carta 

de apresentação em que se explicava a finalidade do estudo e solicitava-se a 

colaboração no envio das respostas, indicando alternativas de fazê-lo por 

correio ou por meio eletrônico (as informações com respeito ao acesso à internet 

foram incluídas, entendendo-se que parte desses museus já poderia ter algum 

tipo de conexão com a rede). 
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Paralelamente, o questionário foi desenvolvido em meio eletrônico: uma 

empresa de desenvolvimento de sites (Netizen) foi contratada para programar a 

pesquisa em linguagem eletrônica (.asp) e criar o banco de dados para 

armazenamento das respostas.  

A aplicação do questionário em meio eletrônico exigiu alguns cuidados, 

porém permitiu que fossem criados mecanismos inovadores para a aplicação da 

pesquisa, como por exemplo: 

 para evitar o acesso ao questionário de pessoas não convidadas a 

participar, uma senha de acesso foi criada e sua inserção era solicitada na 

página de abertura da pesquisa; 

 alguns links foram criados de modo que o acesso às questões era definido 

de acordo com as respostas que iam sendo fornecidas; 

 terminado o preenchimento, o questionário era enviado 

automaticamente e gravado no banco de dados, evitando que o 

respondente postergasse o envio das respostas. 

Com autorização do webmaster (administrador da intranet e internet 

acadêmica) da EAESP-FGV, a pesquisa foi colocada na internet acadêmica, 

ficando disponível no site da Escola (www.fgvsp.br/museus).  

A partir de contato feito com o diretor presidente do ICOM – Comitê 

Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, foi concedida autorização para 

inserção do logo do ICOM no questionário com os dizeres “Apoio ICOM”, 

conferindo ainda maior credibilidade ao estudo (para essa finalidade, o logo em 

.gif foi enviado pelo próprio comitê). 

Assim, com o site da pesquisa já testado, iniciaram-se os esforços de 

envio de convites para que os museus acessassem o site e respondessem à 

pesquisa on-line. 
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Uma mensagem de email foi enviada para os 245 museus cujos dados 

eletrônicos constavam do diretório de “museus com email” da USP-CPC. Neste 

convite estavam explicadas a finalidade da pesquisa, a forma de acesso ao 

questionário e a informação de apoio do ICOM-Brasil. Cópia da mensagem 

encontra-se no Apêndice C. 

Ainda como reforço à solicitação, uma mensagem enviada pelo próprio 

diretor presidente do ICOM ao mailing list da instituição, convidava os 

responsáveis pela captação dos museus inscritos no Conselho a participarem da 

pesquisa. Cópia dessa mensagem encontra-se no Apêndice D. 

Um press-release do estudo foi enviado à Comissão de Patrimônio 

Cultural da Universidade de São Paulo (USP-CPC) e um aviso a respeito da 

realização do estudo foi inserido no Boletim CPC Informa, cujo público é 

composto por museólogos, conservadores e restauradores, além de 

arquivologistas e biblioteconomistas. Cópia do boletim encontra-se no 

Apêndice E. 

Passado um mês do envio dos convites, apenas dez museus haviam 

respondido o questionário.  

Um segundo esforço de chamada foi então iniciado. Neste esforço, foram 

enviadas mensagens personalizadas para cada um dos museus: através de 

levantamento um a um dos sites dos museus por mecanismo de busca na 

internet, foram localizados os nomes de seus diretores e enviadas mensagens 

nominais solicitando o preenchimento dos questionários. Para aqueles dos 

quais não dispúnhamos do nome dos diretores, o nome do museu foi inserido 

na mensagem com a solicitação de que o email fosse encaminhado ao 

responsável pela captação de recursos da instituição. Neste esforço de pesquisa 

nos sites dos museus, quarenta e três museus que constavam na lista de 

“museus sem email” do CPC foram localizados e também foram convidados a 

participar da pesquisa. 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 137

Para efeito de motivar o preenchimento do questionário, nesta segunda 

rodada de convites o envio de um relatório com os principais resultados do 

estudo foi oferecido àqueles que participassem da pesquisa.  

Passadas três semanas do envio do segundo convite, contatos para 

solicitação das respostas foram feitos por telefone junto a vinte e sete museus 

dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ocasião em que foram contatados, na 

maior parte dos casos, os diretores dos museus. 

Ao final dos esforços, o número de questionários respondidos subiu para 

46. Destes, 25 museus responderam aos convites nominais feitos por email e três 

às solicitações realizadas por telefone. 

Para se ter uma idéia da dificuldade de acessar essa amostra, uma 

pesquisa realizada pela USP-CPC nesse mesmo período junto a museus, 

bibliotecas, restauradores, educadores, arquivistas e profissionais de artes 

plásticas, em que foram distribuídos 850 questionários impressos, enviados 

1.100 questionários por email, além da disponibilização on line no site 

www.usp.br/cpc/cpcinfo recebeu 96 respostas, sendo que 3 deles não foram 

preenchidos completamente e foram descartados21. 

 

4.4. AMOSTRA 
 

A maior dificuldade com relação à definição da amostra foi a inexistência 

de classificação dos museus e o grande número de instituições que podem ser 

enquadradas na classificação “museu”; por este motivo, ficou prejudicada a 

intenção inicial de definir uma amostra dentro de uma determinada 

classificação de museus, (grandes, médios ou pequenos, por exemplo). Partiu-

se, então, para a decisão de buscar acessar todos os museus do Brasil. 

                                                 
21 Informações fornecidas pela coordenadora da USP-CPC. 
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A base de dados mais completa sobre os museus brasileiros foi montada 

pela Comissão de Patrimônio Cultural da Universidade de São Paulo (USP-

CPC) em 1997. Essa base de dados é composta por todas as instituições do 

Brasil que responderam a uma pesquisa direcionada a museus na ocasião, e de 

acordo com a então coordenadora da CPC, “responderam como museus desde 

instituições que possuem tal palavra em seu nome – a grande maioria – como 

também pinacotecas, instituições cuja denominação vem acompanhada do 

designativo ‘mini’ ou de outros, como acervo, casa, centro, coleção, curadoria, 

espaço, fundação, galeria de arte, instituto, laboratório, memorial e núcleo” 

(GUIA DE MUSEUS BRASILEIROS, 1997, p. 8). 

Conforme comentado anteriormente, por meio de contato direto com a 

Comissão, foi-nos entregue a lista digitalizada dos dados dos museus 

cadastrados na Base de Dados da CPC, sendo que essa base de dados estava 

dividida em duas: museus com email (245 museus) e museus sem email (128 

museus).  

Apesar de a intenção inicial ter sido a de acessar o universo de museus 

brasileiros, o tipo de amostragem utilizado no estudo foi a não probabilística, 

por conveniência. 

Como previne Mattar (2000), o próprio instrumento de coleta de dados 

(correios e internet) acaba por gerar amostras não-probabilísticas: “geralmente, 

quando o correio é utilizado para a coleta de dados, as amostras obtidas não são 

probabilísticas, mesmo quando os questionários postados tenham sido para 

uma amostra probabilística, pois ninguém pode garantir que o conjunto dos 

que se prestaram a responder aos questionários constitua uma amostra 

probabilística” (MATTAR, 2000, p. 270). 

Esse tipo de amostra também foi resultado da dificuldade de obtenção 

das respostas anteriormente comentada, o que pode ser atribuído a diversos 

fatores, entre eles: o tipo de pesquisa, a acessibilidade e a disponibilidade de 

tempo dos entrevistados, a disponibilidade de dados da população, o tipo de 
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ferramenta utilizado e os meios de acesso à amostra, além da restrição de 

recursos humanos e financeiros disponíveis. 

Em se tratando de uma pesquisa exploratória, considera-se 

desnecessário, no entanto, acessar uma amostra probabilística. Temos em 

Mattar (2000) a seguinte recomendação: “se não houver intenção de generalizar 

os dados obtidos na amostra para a população, então não deverá haver 

preocupações quanto à amostra ser mais ou menos representativa da 

população. É o caso, por exemplo, da realização de uma pesquisa exploratória, 

em que o objetivo principal é ganhar conhecimento sobre o assunto e não as 

informações obtidas serem ou não representativas da população” (MATTAR, 

2000, p. 270). 

Além dos motivos acima, a limitada disponibilidade de recursos 

financeiros e humanos levou-nos a optar por realizar a pesquisa com o maior 

esforço possível em acessar o maior número de museus, buscando a melhor 

utilização dos recursos que estavam à disposição e seguir a recomendação de 

Mattar (2000): pode ser que os recursos necessários à realização de uma 

pesquisa com amostragem probabilística não sejam disponíveis, e então resta ao 

pesquisador duas opções: “ou fazer a pesquisa com os recursos disponíveis, 

conformando-se com uma amostra não-probabilística, ou simplesmente não 

fazê-la” (MATTAR, 2000, p. 271).  
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V. TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 
 

5.1. ORIENTAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA 
ANÁLISE 

Para efeito das análises dos dados coletados, primeiramente foi 

construída uma matriz de relacionamento de variáveis, conforme apresentado 

no Apêndice F. 

Com essa matriz procurou-se identificar os possíveis cruzamentos de 

variáveis que pudessem se revelar importantes para a compreensão das 

informações levantadas. 

A partir dessa visão geral das informações obtidas, as análises realizadas serão 

apresentadas em 5 partes, sendo: 

 

PARTE 1: descreve o perfil dos museus e é composta pelos seguintes 

levantamentos: 

 natureza administrativa dos museus: público ou privado e sua vinculação 
a outras instituições; 

 estrutura existente no museu: área construída, espaços disponíveis e 
tamanho (loja, espaço para eventos, restaurante para visitantes e 
auditório); 

 número de visitantes; e 

 coleções existentes no museu. 

 

PARTE 2: demonstra a estrutura de captação de recursos encontrada nos 

museus, e é baseada nas seguintes questões: 

 pessoa responsável pela captação de recursos da instituição; 

 estrutura de captação de recursos: número de pessoas, cargos e formação 
dos profissionais. 
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PARTE 3: contém os dados que permitiram traçar posturas para o captador, a 

partir de dados que informaram no segundo bloco de questões da pesquisa, 

quais sejam: 

 grau de aceitação de trocas entre a instituição e a empresa; 

 conhecimento do conceito de marketing e o grau de compreensão de sua 
relação com a captação de recursos. 

 

PARTE 4: demonstra os resultados da captação nos museus que participaram 

da pesquisa, 

 fontes dos recursos captados em 2002; 

 a ocorrência de captação de recursos em empresas. 

 

PARTE 5: apresenta informações relacionadas às estratégias utilizadas pelos 

captadores de recursos que declararam captar em empresas. Nesta parte, temos 

informações relativas a: 

 aplicação dos recursos captados em empresas; 

 expectativas com relação aos resultados da captação em empresas em 
2003; 

 avaliação de fatores que influenciam a empresa a investir em museus; 

 forma de aproximação com as empresas: quem faz a aproximação, 
informações levantadas sobre as empresas a serem contatadas, canais de 
informação disponíveis para os que queiram investir no museu, 
benefícios oferecidos; 

 resultados: perfil dos patrocínios obtidos; 

 uso de leis de incentivo. 
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5.2. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

 

A seguir, são apresentadas as tabelas referentes à tabulação dos 

resultados da pesquisa em cada um dos blocos, com a indicação da base de 

respondentes e as análises resultantes. 

 

PARTE 1 - PERFIL DOS MUSEUS 

Estrutura física 

Como havia, dentre os 46 respondentes, museus com características 

bastante distintas, primeiramente procurou-se classificá-los segundo alguma 

tipologia. Para isso foi utilizada a técnica de cluster analysis. 

Para o uso dessa técnica foram utilizadas as seguintes variáveis 

caracterizadoras de um museu: 

 a metragem (área construída); 

 a presença de diversos ambientes; 

 o tamanho dos ambientes; 

 o número de visitantes (2002). 

Analisados os clusters resultantes, ficou configurada a existência de três 

diferentes grupos de museus na amostra. Estes grupos foram assim 

classificados: 

 
Tabela 6: Classificação dos museus segundo sua estrutura física 

TOTAL  
GRUPOS POR ESTRUTURA FÍSICA 

N1 % 
Estrutura física completa 10 21,7 
Estrutura física parcial 23 50,0 
Estrutura física básica 13 28,3 
Total 46 100,0 
(1) Para todas as tabelas N significará a quantidade de respostas na alternativa 
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Grupo 1:  

Museus com estrutura completa - Envolve dez museus (21,7% dos 

respondentes). Este grupo é composto pelos grandes museus que possuem uma 

estrutura completa, contando com área de eventos separada da área de 

exposição, restaurante para visitantes, auditório. As características numéricas 

referentes às áreas dos ambientes e número de visitantes são apresentadas na 

Tabela 7. 

Grupo 2: 

Museus com estrutura parcial -  É o grupo mais numeroso, composto por 

23 museus, representando 50% do total pesquisado. Estão neste grupo os 

museus de tamanho mediano que apresentam em sua estrutura, dentre os 

ambientes pesquisados, além do espaço de exposição, somente o auditório e/ou 

espaço para eventos. O número de visitantes/ano, conforme pode ser verificado 

pela Tabela2, nesses museus, é significantemente menor que o do Grupo 1. 

Grupo 3: 

Museus com estrutura básica -  Foram identificados 13 museus com esse 

perfil dentre os respondentes (28,3%). São os museus que, dentre os ambientes 

pesquisados, contam apenas com o espaço de exposição. A diferença em termos 

de visitação também é considerada significativa, quando comparada com os 

outros dois grupos, conforme pode ser observado na Tabela 7. 

A Tabela 7 apresenta as informações das variáveis que caracterizam cada 

um dos grupos, demonstrando a média encontrada para cada um dos 

ambientes: área construída, tamanho do restaurante, tamanho do espaço para 

eventos, tamanho do auditório (em número de assentos), além do número 

médio de visitantes/ano declarado pelos respondentes em cada um dos grupos. 
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Tabela 7: Características dos grupos de museus 
 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

 

 
PERFIL 

 
No. DE 

MUSEUS 

 
MÉDIA 

Área construída (m2) Completa  
Parcial 
Básica 

10 
23 
13 

14618 
1076 

375 
Tamanho do restaurante (m2) Completa  

Parcial 
Básica 

10 
23 
13 

151 
0 
0 

Tamanho do espaço para eventos 
(m2) 

Completa  
Parcial 
Básica 

10 
23 
13 

551 
227 

0 
Quantidade de assentos no 
auditório 

Completa  
Parcial 
Básica 

10 
23 
13 

125 
86 

0 
Número de visitantes em 2002 Completa  

Parcial 
Básica 

10 
23 
13 

150.500 
17447 

5026 
 
Total de museus 

  
46 

 

 

 

Verifica-se por essa tabela que cada um dos grupos apresenta 

características bastante distintas. 

Para o Grupo 1 (denominado “museus com estrutura completa”) a 

metragem média de área construída está em torno de 15.000 m2. São os museus 

que contam com restaurante para visitantes com tamanho médio de 150 m2, 

espaço para eventos separado da área de exposição em torno de 550 m2 e 

auditório com média de 125 assentos. Estes museus receberam, no ano de 2002, 

uma média de 150.000 visitantes. Embora não tenha sido previsto na pesquisa, é 

provável que esse grupo de museus seja aquele que permita um afluxo maior 

de público, devido às suas características de infra-estrutura. 

O Grupo 2 (denominado “museus com estrutura parcial”) é constituído 

por museus com área construída em torno de 1.000 m2. Esses museus têm uma 

estrutura física mais limitada, porém dispõem de auditório para cerca de 80 

pessoas e/ou espaço de eventos separado do espaço de exposição, com área 
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normalmente em torno de 200 m2. O número médio de visitantes desses 

museus em 2002 foi de 17.500 pessoas. 

Os museus do Grupo 3 (denominado “museus com estrutura básica”) 

contam com espaços entre 50 e 700 m2, com média de 375 m2. O número médio 

de visitantes desses museus em 2002 girou em torno de 5.000 pessoas.  

Nota-se que o número de pessoas que visita os museus anualmente varia 

de uma média de 5.000 visitantes/ano nos museus com estrutura básica, 17.500 

nos museus com estrutura parcial e 150.000 nos museus com estrutura 

completa. Uma análise mais detalhada revela que a variação desses números 

dentro dos grupos é bastante grande. Para se ter uma idéia, há museus no 

grupo de infraestrutura completa que declararam receber, em 2002, 300.000 

pessoas, o que significa uma média de 25.000 pessoas por mês, ou 1.000 pessoas 

por dia. Em contraste, outros museus receberam, no total do ano, 100 pessoas, 

150 ou 500 pessoas. 

Em função da constatação dessa variação no número de visitantes, uma 

nova análise foi feita com a finalidade de verificar se o cruzamento dessa 

variável poderia indicar se a instituição apresenta características de estar 

voltada mais para pesquisa e conservação ou para a divulgação de acervo 

(visitação e educação).  

Como os museus já estavam classificados de acordo com a sua estrutura 

física com base na análise de cluster anteriormente comentada, os questionários 

foram retomados e avaliou-se qualitativamente, um a um, em função de 

cruzamentos do número de visitantes com outros dados do perfil dos museus, 

como sua estrutura e vinculação com entidades, além de outras informações 

qualitativas disponíveis nos questionários. 

Dessa análise resultou uma nova classificação, na qual constam dois 

grupos de museus: os museus orientados para público (museus cuja orientação 

esteja voltada para a divulgação de acervo e educação) e os museus cuja missão 
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é mais voltada para a pesquisa ou conservação. O resultado dessa classificação 

está demonstrado na Tabela 8. 

 
Tabela 8: Orientação dos museus 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

Completa Parcial Básica 
 

TOTAL 
 

ORIENTAÇÃO 
PARA PÚBLICO N % N % N % N % 
Orientado 10 100,0 19 82,6 8 61,5 37 80,4 
Não orientado 0 0,0 4 17,4 5 38,5 9 19,6 
Total 10 43,5 23 50,0 13 28,2 46 100,0 

 

Verifica-se, assim, que 80,4% dos museus da amostra ficaram 

classificados como tendo orientação para público. Analisando-se os resultados 

de acordo com a estrutura física dos museus, nota-se que, do grupo de 

instituições classificadas como museus de estrutura física completa, todos são 

orientados para público; à medida que a estrutura se reduz também há uma 

tendência para diminuir o percentual de museus orientados para público. Nos 

dois grupos de museus com menor estrutura há ocorrências de instituições 

alocadas no grupo de museus com estrutura parcial que declaram visitação 

menor do que a apresentada por museus sem estrutura, e museus com 

estrutura básica cuja visitação indica que essas instituições são primordialmente 

voltadas para finalidades específicas. Analisados os relatórios, percebe-se que 

se trata de museus vinculados a instituições como universidades com um tipo 

de acervo muito restrito e que sugerem, nas respostas abertas, não estar 

voltados à visitação (por exemplo, não realizam pesquisa com visitantes). 

Em uma questão de resposta múltipla, em que as opções demonstradas 

na tabela a seguir foram apresentadas aos respondentes, estes indicaram os 

tipos de coleções existentes no museu, conforme demonstrado na Tabela 9, a 

seguir. 
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COLEÇÕES EXISTENTES NOS MUSEUS  

 

Tabela 9: Coleções existentes nos museus (RM2) 

ESTRUTURA FÍSICA  
TIPO DE COLEÇÃO Completa Parcial Básica 

 
TOTAL 

 N % N % N % N % 
Arqueologia 5 50,0 4 17,4 0 0,0 9 19,6 
Etnologia 4 40,0 1 4,3 2 15,4 7 15,2 
Antropologia 4 40,0 4 17,4 3 23,1 11 23,9 
Mobiliário 7 70,0 11 47,8 3 23,1 21 45,7 
Geologia 2 20,0 4 17,4 2 15,4 8 17,4 
Marítimo 0 0,0 1 4,3 0 0,0 1 2,2 
Indústria 2 20,0 2 8,7 1 7,7 5 10,9 
Transporte 1 10,0 4 17,4 0 0,0 5 10,9 
Ciência e tecnologia 4 40,0 3 13,0 0 0,0 7 15,2 
Documentos 7 70,0 12 52,2 7 53,8 26 56,5 
História natural 4 40,0 4 17,4 1 7,7 9 19,6 
Fotografia 6 60,0 10 43,5 6 46,2 22 47,8 
Militar 2 20,0 1 4,3 1 7,7 4 8,7 
Numismática 2 20,0 4 17,4 1 7,7 7 15,2 
Filatelia 2 20,0 3 13,0 0 0,0 5 10,9 
Cinemateca 0 0,0 1 4,3 0 0,0 1 2,2 
Computadores 0 0,0 1 4,3 0 0,0 1 2,2 
Arte 7 70,0 12 52,2 5 38,5 24 52,2 
Outras 1 10,0 7 30,4 6 46,2 14 30,4 
Total 10 23 13 46 

      (2) RM – Resposta Múltipla 
 

Observa-se pela Tabela 9 que o conjunto de museus que compuseram a 

amostra possuem acervos muito diversificados. Dentre os acervos, destacam-se 

coleções de arte e mobiliário, e aqueles compostos por documentos e 

fotografias. Considerando-se a estrutura física do museu, pode-se notar que os 

museus de menor estrutura física tendem a ter um acervo menos diversificado. 

Temas como arqueologia e ciência e tecnologia, por exemplo, foram 

encontrados apenas em museus com estrutura parcial ou completa. 
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Tabela 10: Quantidade de tipos de coleções declaradas segundo 
 a infraestrutura do museu 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

Completa Parcial Básica 
 

TOTAL 
 

NÚMERO 
DE COLEÇÕES N % N % N % N % 

1 a 3 2 20,0 12 52,2 9 69,2 23 50,0 
4 a 6 3 30,0 8 34,8 4 30,8 15 32,6 
7 a 10 5 50,0 3 13,0 0 0,0 8 17,4 
Total 10 100,0 23 100,0 13 100,0 46 100,0 

 

Na Tabela 10 tem-se mais uma informação que compõe o perfil dos 

museus que participaram da pesquisa: percebe-se que os museus que possuem 

maior infraestrutura apresentam desde acervos especializados em um tema até 

os acervos mais diversificados, com até 10 tipos diferentes de coleções; mais de 

50% dos museus com estrutura parcial possuem acervos com 1 a 3 tipos 

diferentes de coleções em seus acervos, porém houve ocorrência de coleções 

com acervos bastante diversificados, enquanto que, dentre os museus com 

infraestrutura básica, 70% declararam possuir acervos com até 3 tipos de 

coleções, 30% declararam acervos com 4 a 6 tipos de coleções e nenhum deles 

declarou manter em seus acervos mais de seis tipos de coleções. 

 
Tabela 11: Média de visitantes dos museus segundo o número de  

tipos de coleções, por infraestrutura de museu 
ESTRUTURA FÍSICA 

Completa Parcial Básica 
 

TOTAL 
 

NÚMERO DE 
COLEÇÕES N Visitantes N Visitantes N Visitantes N Visitantes 

1 a 3 33143 14063 3307 12109 
4 a 6 157817 12639 9036 42977 
7 a 10 193062 41546 0 136244 
Total 150505 17447 5026 46870 

Nesta tabela vê-se que o número médio de visitantes aumenta de acordo 

com a quantidade de tipos de coleções à disposição nos museus. Museus com 

coleções menos diversificadas (1 a 3 coleções) apresentam número médio de 

visitantes sempre baixo, considerando-se a média de visitantes do grupo, 

independente da infraestrutura da instituição. 
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REALIZAÇÃO DE PESQUISAS COM VISITANTES 

 

Conforme já comentado na Tabela 7, encontram-se na amostra museus 

cujo número de visitantes médio atinge 1.000 pessoas por dia e museus que 

receberam, no total do ano, 100 pessoas, o que leva a refletir acerca do perfil 

dessas pessoas, imaginando-se que provavelmente se trata de públicos 

diferentes. 

Questionados sobre a realização de levantamentos de informações a 

respeito dos visitantes do museu, tem-se a informação demonstrada na Tabela 

12: 

 
Tabela 12: Pesquisa com visitantes 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

Completa Parcial Básica 
 

TOTAL 
 

PESQUISA COM 
VISITANTES N % N % N % N % 

Realiza pesquisas 6 60,0 16 69,5 6 46,1 28 60,8 
Não realiza  4 40,0 7 30,5 7 53,9 18 39,2 
Total 10 100,0 23 100,0 13 100,0 46 100,0 

 

Do total de museus que responderam a pesquisa, verifica-se, pelos dados 

da Tabela 12, que apenas seis em cada dez museus declararam realizar 

pesquisas com seus visitantes. Essa proporção se mantém relativamente 

semelhante entre os museus que apresentam estrutura completa ou parcial 

(60% dos museus com estrutura completa declaram fazer pesquisa, enquanto 

que 69,5% dos museus com estrutura parcial o fazem), reduzindo-se, ainda, 

entre aqueles cuja estrutura é básica (46% dos museus respondentes deste 

grupo fazem pesquisa com seus visitantes). 

A análise do conteúdo das respostas referentes às informações 

pesquisadas junto aos visitantes dos museus resultou na Tabela 13. Nota-se que 

o tipo de informação levantada junto ao público, quando analisada de acordo 

com os diferentes grupos de estrutura de museus, apresenta uma variação 

muito pequena entre as instituições, que declararam, no conjunto, levantar um 
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número muito limitado de informações de seu público, sendo que a 

procedência do visitante é a informação mais usualmente requerida (82% das 

instituições solicitam esta informação, ainda, dentre os museus com estrutura 

básica, 100% declararam solicitar esta informação), seguida da escolaridade 

(68%) e da idade (53,6%).  

 
Tabela 13: Tipo de informação pesquisada junto aos visitantes dos museus (RM) 

ESTRUTURA FÍSICA 
Completa Parcial Básica 

 
TOTAL 

 
INFORMAÇÃO 
PESQUISADA N % N % N % N % 

Nome 1 16,7 1 6,3 2 33,3 4 14,3 
Procedência 3 50,0 14 87,5 6 100,0 23 82,1 
Idade 4 66,7 9 56,3 2 33,3 15 53,6 
Escolaridade 4 66,7 11 68,8 4 66,7 19 67,9 
Perfil da escola 2 33,3 2 12,5 0 0,0 4 14,3 
Como soube do museu 3 50,0 1 6,3 0 0,0 4 14,3 
Compreensão das informações 1 16,7 4 25,0 2 33,3 7 25,0 
Outras 1 16,7 2 12,5 1 16,7 1 3,6 
Total 6 16 6 28 

As informações citadas por um número muito pequeno de respondentes, 

alocadas na categoria “outras” foram: endereço completo, renda e sugestões do 

visitante para futuras exposições. 

Apenas um museu declarou realizar pesquisas diferentes para o público 

estudantil (visitas agendadas) e público espontâneo, com aplicação de 

formulários especialmente formatados para os diferentes eventos, mas não 

detalhou as informações levantadas. 

O que se pode observar pela análise das Tabelas 12 e 13 é que o 

levantamento de informações junto ao público que visita o museu configura-se 

como uma prática com baixo índice de adoção. Pode-se perceber, também, pelo 

tipo de informação declarada (trata-se de questão aberta), que aquelas 

instituições que declararam realizar pesquisa não o fazem como um 

instrumento de suporte à tomada de decisão ou para manter relacionamento 

com as pessoas que visitaram o museu. Interessante notar que informação como 

o e-mail do visitante não foi citado por nenhuma das instituições.  



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 151

PARTE 2: ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

Com relação à captação de recursos, os informantes foram questionados 

sobre quem era o responsável pela captação para a instituição. Verifica-se, pelos 

dados apresentados na Tabela 14, a elevada proporção de diretores da 

instituição como responsáveis pela atividade de captação, que fica em quase 

70%, considerando-se a média dos museus, e acima de 60% em qualquer um 

dos grupos de museus, quando analisados de acordo com sua estrutura física. 

Analisando-se a informação por grupos de museus, no entanto, percebe-

se uma maior concentração da responsabilidade pela captação de recursos na 

figura do diretor da instituição nos casos de museus com estrutura parcial 

(quase 80% das respostas). Nos museus com estrutura completa ou estrutura 

básica, esse percentual cai para 50%.  

Tabela 14: Responsável pela captação de recursos 

ESTRUTURA FÍSICA 
Completa Parcial Básica 

 
TOTAL 

 
RESPONSÁVEL 

PELA 
CAPTAÇÃO 

N % N % N % N % 

Diretor 5 55,6 16 76,2 6 50,0 27 64,3 
Outros 4 44,4 5 23,8 6 50,0 15 35,7 
Base 9 21,4 21 50,0 12 28,6 42 100,0 

Nos casos em que a responsabilidade pela captação não estava sob a 

direção houve uma grande variação nas respostas, sendo que houve um grande 

número de ocorrências em que a captação é realizada por profissionais internos 

que possuem uma outra função na instituição e que acumulam a tarefa de 

realizar a captação. Essas funções são funções técnicas que se relacionam 

diretamente ao assunto ou às atividades do museu (ex.: captação realizada por 

arquitetos, bibliotecários, seção de obras e restauração). Além disso, há casos de 

museus que contam com departamento de captação composto por profissionais 

especificamente alocados para a função e outros cujo respondente declarou 

contratar o serviço de empresa especializada em captação de recursos. 
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Uma análise qualitativa mais detalhada revelou que nos museu com 

estrutura completa, nos casos em que a captação não está nas mãos do diretor, a 

atividade, além de também poder estar sob a responsabilidade de profissionais 

internos especializados do museu, pode estar a cargo da fundação mantenedora 

ou de um departamento de captação. Já nos casos de museus com estrutura 

básica essa função ou está sob a responsabilidade de profissionais com 

formação específica da área de atuação do museu, ou estas instituições não 

contam com uma pessoa designada para tanto. 

Para conhecer o perfil dos responsáveis pela captação de recursos das 

instituições, foi solicitado que os respondentes detalhassem a estrutura (número 

de profissionais e cargos) e a formação desses profissionais. Como a base de 

informantes por tipo de museu ficou muito pequena, uma vez que apenas 

metade dos respondentes (23 respondentes em 46) preencheu esta questão, a 

análise da variável foi realizada considerando-se todo o conjunto de 

informantes. 

Assim, pode-se constatar na Tabela 15 que a formação das pessoas que 

fazem a captação de recursos está relacionada a assuntos específicos do museu, 

conforme declarado por 65% deles. Destaca-se que este percentual é meramente 

referencial, tendo em vista que a base de informantes é muito baixa. No caso, 15 

respondentes em 23. Em apenas três casos o responsável pela instituição 

declarou que a captação é realizada por profissionais com formação na área de 

administração ou captação de recursos. 

 

Tabela 15: Formação das pessoas que captam recursos 

 
TOTAL 

 
FORMAÇÃO 

N % 
Relacionada ao assunto do museu 15 65,2 
Administração/ captação de recursos 3 13,0 
Não tem pessoa específica 5 21,7 
Base 23 100,0 
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Ao ser definido o questionário da pesquisa, com base nos levantamentos 

exploratórios preliminares, havia o pressuposto de que seria possível 

correlacionar o caráter da instituição e a existência de estrutura para captação 

de recursos. Acreditava-se que instituições públicas apresentariam maior 

ocorrência de diretores como responsáveis pela captação, enquanto que museus 

particulares contariam com uma estrutura de captação ou um profissional 

específico para tanto. Porém, esse pressuposto não foi verificado na amostra.  

Efetivamente, dos três casos que relataram contar com estrutura 

específica para captação, composta por profissionais com formação voltada ao 

assunto, um era estadual e os outros dois eram museus particulares. Também 

não foi possível estabelecer relação entre as variáveis uma vez que os dois 

grupos de museus – públicos e privados – apresentaram a mesma ocorrência de 

diretores à frente da captação de recursos para a instituição, conforme 

destacado na Tabela 16.  

Tabela 16: Relação entre o caráter da instituição e o  
responsável pela captação 

CARÁTER DA INSTITUIÇÃO 
Público Privado 

 
TOTAL 

RESPONSÁVEL 
PELA 

CAPTAÇÃO N % N % N % 
Diretor 18 66,7 10 66,7 28 66,7 
Outros 9 33,3 5 33,3 14 33,3 
Base 27 64,3 15 35,7 42 100,0 

Outro pressuposto que surgiu das pesquisas preliminares era o de que, 

quanto maior a orientação do museu para público, maior seria sua abertura 

para o mercado e, conseqüentemente, haveria relação entre a orientação para o 

público e a existência de estrutura para a captação, enquanto que uma maior 

orientação da instituição para atividades museológicas (pesquisa e conservação) 

implicaria maior ocorrência de atividades de captação de recursos coordenadas 

por pessoas relacionadas ao assunto do museu. Esse pressuposto, no entanto, 

não pôde ser confirmado, uma vez que a ocorrência de estrutura para captação 

dentre os respondentes foi insuficiente para o estabelecimento de correlações 

entre as variáveis, como pode ser verificado na Tabela 17. 
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Tabela 17: Relação entre a orientação do museu e o responsável  
pela captação 

ORIENTAÇÃO DO MUSEU 
Orientado para 

público 
Não orientado 
para público 

 
TOTAL 

RESPONSÁVEL 
PELA 

CAPTAÇÃO 
N % N % N % 

Diretor 23 69,7 5 55,6 28 66,7 
Outros 10 30,3 4 44,4 14 33,3 
Base 33 78,6 9 21,4 42 100,0 

 

Com relação à ocorrência de captação de recursos em empresas, observa-

se que, dos 46 respondentes, 26 (56,5%) declararam captar recursos nessa fonte, 

enquanto que os outros 20 declararam nunca ter captado em empresas, 

conforme apresentado na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Número de respondentes que realizam captação em empresas 

TOTAL OCORRÊNCIA 

N % 
Realizam captação em empresas 26 56,5 
Não realizam captação em empresas 20 43,5 
Total 46 100,0 

 

A análise da Tabela 18 pelo prisma do responsável pela captação dá 

origem à Tabela 19. 

 
Tabela 19: Realização de captação em empresas de acordo com o 

 responsável pela captação 

CAPTAÇÃO EM EMPRESA 
Realiza captação Não realiza 

captação 

 
TOTAL 

RESPONSÁVEL 
PELA 

CAPTAÇÃO 
N % N % N % 

Diretor 14 58,3 13 72,2 27 64,3 
Outros 10 41,7 5 27,3 15 35,7 
Base 24 57,1 18 42,9 42 100,0 

Como 4 respondentes não informaram o responsável pela captação em 

suas instituições, a base de respondentes nesta tabela é de 42 respondentes. 
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A análise dos números absolutos da Tabela 19 mostra que a ocorrência 

de diretores no cargo de responsável pela atividade de captação (64,3%) é 

preponderante nos museus pesquisados. No entanto, quando analisados os 

resultados da captação em empresas de acordo com o responsável pela 

captação, os percentuais sugerem que a administração da captação por outros 

profissionais gera melhores resultados na captação junto a essa fonte: 

efetivamente, se  o percentual de museus cujo responsável pela captação é o 

diretor é de 64,5%, e o percentual destes museus que realizaram captação em 

empresas é de 51,8%, tem-se uma ocorrência menor de captação em empresas 

nestas instituições do que naquelas cuja captação é realizada por outros 

profissionais. 

Para aprofundar o conhecimento sobre essa questão, foram retomados os 

questionários e analisados os casos de ocorrência de captação em instituições 

que declararam realizar captação em empresas e cuja responsabilidade pela 

função não está na diretoria do museu. Com isso, percebeu-se que, apesar de 

menor em número de ocorrências, os resultados em termos de percentual de 

valores captados em empresas indicados pelas instituições que captam com 

estrutura específica demonstram resultados superiores. 

 

PARTE 3: POSTURA DO CAPTADOR DE RECURSOS COM RELAÇÃO A 

TROCAS COM EMPRESAS 

Independente do cargo ou formação dos indivíduos que estão à frente da 

captação de recursos da instituição, acreditava-se que a postura desse 

profissional com relação às interações da instituição com as empresas seria um 

fator relevante para a obtenção de resultados nesses esforços. 

Portanto, com o objetivo de avaliar a postura dos tomadores de decisão 

dos museus com relação à aproximação de suas instituições com empresas, foi 

apresentado um grupo de oito assertivas para as quais os respondentes 
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deveriam indicar seu grau de concordância em cada uma delas, segundo uma 

escala tipo Likert com cinco pontos, com a seguinte especificação: 

1 : Discordo Totalmente 
2 : Discordo 
3 : Nem Concordo Nem Discordo 
4 : Concordo 
5 : Concordo Totalmente 

Nota-se, pela Tabela 20, que os respondentes, no geral, apresentam uma 

tendência a assumir uma postura de abertura à aproximação com empresas. 

Para as afirmações cujo conteúdo indicava atitudes positivas com relação a essa 

aproximação, a pontuação ficou ao redor de 4 (concordância), enquanto que 

para as assertivas que apresentavam conotações negativas com relação à 

aproximação com empresas, a média da pontuação indicou discordância (2 

pontos). 

Tabela 20: Postura dos tomadores de decisão dos museus com relação à 
aproximação com empresas 

ESTRUTURA FÍSICA CAPTA 
RECURSOS 

 
 

ASSERTIVA 
 

 
Completa 

 
Parcial 

 
Básica 

 
Sim 

 
Não 

 
 

TOTAL 

Empresas são fontes importantes de 
recursos 

3,90 3,97 4,15 4,31 3,55 3,98 

A relação com empresas é complicada 
 

1,80 2,83 3,00 2,58 2,75 2,65 

O museu tem muito a oferecer em 
troca 

3,70 4,26 3,92 4,46 3,50 4,04 

É dever da empresa investir 
 

3,70 3,96 4,15 4,15 3,70 3,96 

O museu deve oferecer algo em troca 
 

3,60 3,52 3,77 3,80 3,35 3,60 

Museus devem associar sua imagem 
à de empresas 

4,10 4,00 3,54 4,20 3,40 3,89 

Museus só devem captar em empresa 
quando não tiverem outra fonte 

1,90 2,13 2,85 2,00 2,65 2,28 

Marketing é importante para museus 
 

4,00 4,17 4,15 4,30 3,90 4,13 

Total 
 

10 23 13 26 20 46 
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Uma das afirmações cuja pontuação indicou alto grau de concordância 

(média de 4,04 na escala de 1 a 5) refere-se à possibilidade de trocas entre 

museus e empresas e, no questionário, aparecia da seguinte forma: “considero 

que a minha instituição tem muito a oferecer para a iniciativa privada em troca 

dos investimentos que sejam feitos em minha instituição na aproximação de 

museus a empresas”. A assertiva que obteve o maior índice de concordância, 

com média de 4,13 na escala, relacionava-se à aceitação da atividade de 

marketing nos museus, e afirmava: “considero a atividade de marketing 

importante para as instituições museológicas”. Outras assertivas avaliadas 

positivamente foram: “considero que as empresas são ou podem vir a ser uma 

fonte importante de captação de recursos para minha instituição”, com média 

de 3,98 (indicando concordância) e a afirmação “entendo que o museu, por ser 

uma instituição sem fins lucrativos e a serviço da sociedade, não deve associar 

sua imagem à da iniciativa privada”, assertiva que teve a escala revertida para 

possibilitar as análises na mesma direção, resultando em média final de 3,89. 

Assim, quando analisadas pela média geral de respondentes, entende-se que os 

museus, no geral, não apresentam indisposição com relação à aproximação de 

suas instituições com a iniciativa privada, e entendem que a atividade de 

marketing é importante para suas instituições. 

Confirmando a análise acima, temos que as assertivas que avaliavam 

negativamente a aproximação dos museus com a iniciativa privada 

apresentaram, no conjunto dos respondentes, pontuação que indicou 

discordância com o que é afirmado. Assim, “um museu só deve fazer captação 

em empresas quando não tiver outra fonte”, foi avaliada de forma discordante, 

com média de 2,28, e “em geral, a relação dos museus com as empresas é 

complicada, uma vez que o museu está sempre pedindo alguma coisa” 

apresentou uma média de 2,65, ou seja, discordância com tendência à 

indiferença. 

Percebe-se, porém, analisando os dados dessa tabela, que uma análise 

cruzada das assertivas com os grupos de museus que captam recursos e aqueles 
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que não realizam captação demonstra uma postura diferenciada para cada um 

dos grupos: para o grupo que realiza captação em empresas, vê-se que a média 

da pontuação para as assertivas que indicam aceitação da relação de troca com 

empresas situa-se em torno de 4 pontos (concordância) ou mais que 4 pontos 

(tendendo a concordar totalmente) – observe-se, por exemplo, a afirmação 

“considero que minha instituição tem muito a oferecer para a iniciativa privada 

em troca dos investimentos recebidos” que obteve uma média de 4,46 pontos 

dentre o grupo de museus que declaram receber recursos de empresas. 

Dentre os museus que declararam não ter realizado captação em 

empresas, pode-se perceber uma pontuação média tendendo para uma postura 

menos definida, com a média das assertivas, no geral, situando-se em torno de 3 

pontos. 

Pode-se também observar pelas análises demonstradas na Tabela 20, que 

existe uma diferença de postura entre os museus que possuem estrutura 

completa, os que possuem estrutura parcial e os que possuem estrutura básica. 

Estes últimos, apesar de apresentarem o maior grau de concordância com a 

afirmação de que os museus são fonte importante de recursos para a instituição, 

em média não discordam da frase que afirma que a relação com a empresa é 

complicada; por outro lado, os museus mais estruturados tendem a discordar 

dessa afirmação. 

As análises indicam para a possibilidade da existência de grupos de 

pessoas que, independentemente da estrutura da instituição em que estão 

inseridos, apresentam uma disposição maior ou menor à aproximação com 

empresas. Assim, numa tentativa de verificar a existência e identificar o perfil 

de grupos de indivíduos responsáveis pela captação com condutas 

diferenciadas com relação à obtenção de recursos em empresas, uma análise de 

cluster foi realizada envolvendo as assertivas relativas à postura do tomador de 

decisão do museu com relação à aproximação e a realização de trocas com 

empresas. Da análise resultaram os três grupos que estão relacionados na 

Tabela 21.  
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Tabela 21: Posturas de captadores com relação à aproximação com empresas 
POSTURA DO CAPTADOR  

ASSERTIVA Favorável Reticente Contra 
Empresas são fonte importante de 
recursos 

4,63 4,27 1,38 

A relação com empresas é complicada 
 

1,96 3,73 3,50 

O museu tem muito a oferecer em 
troca 

4,70 4,09 1,75 

É dever da empresa investir 
 

4,33 4,64 1,75 

O museu deve oferecer algo em troca 
 

4,19 3,27 2,13 

Museus devem associar sua imagem à 
de empresas 

4,63 3,64 1,75 

Museus só devem captar em empresa 
quando não tiverem outra fonte 

4,74 2,36 2,13 

Marketing é importante para museus 
 

4,70 4,82 1,25 

Total 
 

27 11 8 

Na Tabela 21 estão indicadas as médias da pontuação indicadas pelos 

respondentes para cada assertiva, em cada um dos grupos resultantes da 

análise. 

Pode-se perceber, pela análise dessas médias, a configuração de três 

grupos com posturas bastante definidas: um primeiro grupo, composto por 27 

indivíduos, cujas respostas às afirmações delineiam um perfil totalmente 

favorável à aproximação com empresas, em que  

 o entendimento de que as empresas são fonte importante de recursos é o 
maior dentre os grupos (concordam totalmente, com 4,63 pontos em 
média); 

 a menor pontuação indicada para a afirmação de que “a relação com as 
empresas é complicada, uma vez que o museu está sempre pedindo 
algo”, que recebeu 1,98 de avaliação média, indicando discordância, além 
da maior percepção de que o museu tem muito a oferecer na troca (4,7 
pontos de concordância para a assertiva); 

 concordância com a afirmação que diz que “é dever das empresas investir 
na área cultural” (4,33 pontos);  

 praticamente concordância total (4,63 pontos) com a afirmação que se 
relaciona à associação da imagem do museu com imagem de empresa, 
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indicando que não há resistência com a associação da imagem da 
instituição à imagem das empresas;  

 além de entenderem que a atividade de marketing é importante para suas 
instituições, assertiva que obteve, no grupo, o maior grau de aceitação na 
média (4,7 pontos).  

Este grupo, para efeito das análises futuras, será denominado 

“favorável”. 

Um segundo grupo, com 11 respondentes, foi denominado “reticente” 

por ter apresentado uma postura mais cética, ou menos favorável, em alguns 

itens referentes à interação com empresas, porém ainda demonstrou interesse 

na captação de recursos nas empresas. Nesse grupo encontram-se os captadores 

de recursos que entendem que  

 as empresas são fonte importante de recursos (4,27 pontos), porém 
acreditam que a relação com as empresas é complicada (com 3,73 de 
média na pontuação, este foi o grupo que apresentou maior concordância 
com esta assertiva entre os três grupos delineados);  

 os componentes deste grupo concordam que o museu tem muito a 
oferecer na troca, mas não apresentam o mesmo grau de concordância 
que o verificado no primeiro grupo (ou seja, aqui a média é de 4 pontos, 
enquanto o primeiro grupo tendeu a concordar mais, com 4,63 pontos);  

 neste grupo estão aqueles que entendem que é dever da empresa investir, 
com concordância total (4,64 pontos);  

 porém, para a  afirmação de que é dever dos museus, nessa troca, oferecer 
uma contrapartida (a afirmação original é: “considero que a minha 
instituição tem muito a oferecer para a iniciativa privada em troca dos 
investimentos que sejam feitos em minha instituição”), este grupo não 
chegou a apresentar concordância (3,27 pontos: não concorda nem 
discorda);  

 além disso, este grupo demonstra certa neutralidade com relação à 
associação da imagem do museu à imagem da empresa (com tendência a 
serem favoráveis – 3,64 pontos na média);  

 não concordam com a afirmação de que o museu só deve fazer captação 
em empresas quando não tiver outra fonte (2,36 pontos);  

 e, finalmente, está neste grupo o captador que mais concorda com a 
afirmação de que o marketing é uma ferramenta importante para sua 
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instituição (atingindo 4,82 pontos na média). Mais à frente será 
apresentado e comentado o resultado da análise referente à compreensão 
do conceito de marketing para os respondentes da pesquisa, o que 
permitirá um melhor entendimento da pontuação indicada para esta 
variável. 

O terceiro grupo, com oito respondentes, denominado “contra”, 

apresenta um comportamento claramente contrário à aproximação de empresas 

e museus. Pode-se ver, pelas médias das pontuações apresentadas na Tabela 21, 

que o comportamento apresentado pelos indivíduos desse grupo é bastante 

coerente com essa classificação: para todas as assertivas que pressupunham 

aceitação de trocas com empresas, observa-se que os números se situam entre 2 

e 1 (discordância total ou discordância); para a afirmação que continha um 

conteúdo claro de dificuldade de aproximação com empresas, a média da 

pontuação ficou entre a concordância e a indiferença (4 ou 3). 

Realizando um cruzamento dos grupos por estrutura com os grupos por 

postura do captador, tem-se como resultado a Tabela 22.  

Tabela 22: Postura perante a captação de recursos em empresas 
 segundo a infraestrutura do museu 

 
POSTURA DO CAPTADOR 

Favorável Reticente Contra 
 

TOTAL 
 

ESTRUTURA 
FÍSICA 

 
N % N % N % N % 

N 7 70,0 1 10,0 2 20,0 10 100,0 Estrutura completa 
% 25,9  9,1  25,0  21,7  
N 13 56,5 6 26,1 4 17,4 23 100,0 Estrutura parcial 
% 48,1  54,5  50,0  50,0  
N 7 53,8 4 30,8 2 15,4 13 100,0 Estrutura básica 
% 25,9  36,4  25,0  28,3  
N 27 58,7 11 23,9 8 17,4 46 100,0 Total 
% 100,0  100,0  100,0  100,0  

Vê-se pela Tabela 22 que sete dos dez museus com estrutura completa 

(70%, portanto) realizam captação com profissionais que apresentam postura 

favorável às trocas com empresas. A proporção cai para 50% entre os museus 

com menos ou quase nenhuma estrutura física. Por outro lado, esse mesmo 

grupo de museus com estrutura completa apresenta igual proporção de 

tomadores de decisão contrários a essa aproximação do que o encontrado nos 
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outros dois grupos de museus, cujas estruturas são menores (de 15 a 20% em 

média). Estes dois últimos grupos, são os grupos onde são encontrados os 

indivíduos reticentes com relação à aproximação com empresas em sua 

estrutura de captação, porém também contam com número representativo 

(dentro do limitado número de respondentes) de captadores com postura 

favorável à captação em empresas. 

De acordo com esses dados, tem-se que quanto maior a estrutura do 

museu, maior a  probabilidade de ocorrência de captadores com postura 

favorável com relação à aproximação e realização de trocas com empresas. 

A Tabela 23 retoma os dados da Tabela 18 para analisar o resultado 

destes novos agrupamentos de acordo com o resultado da captação, verificando 

se há maior ocorrência de captação em empresa em função da postura do 

captador. 

Tabela 23: Ocorrência de captação nas instituições segundo as posturas 
apresentadas pelos responsáveis pela captação. 

POSTURA DO CAPTADOR 
Favorável Reticente Contra 

 
TOTAL 

 
FAZ CAPTAÇÃO 
EM EMPRESAS? 

 
N % N % N % N % 

N 17 65,4 6 23,1 3 11,5 26 100,0  
Sim % 63,0  54,5  37,5  56,5  

N 10 50,0 5 25,0 5 25,0 20 100,0  
Não % 37,0  45,5  62,5  43,5  

N 27 58,7 11 24,0 8 17,3 46 100,0  
Total % 100,0  100,0  100,0  100,0  

Na Tabela 23 vê-se que, dos 27 respondentes favoráveis à aproximação 

de suas instituições às empresas, tem-se 17 casos de museus que fazem captação 

nessa fonte; no grupo em que os captadores de recursos apresentam postura 

contrária à aproximação de empresas a museus houve uma tendência a 

diminuir a ocorrência de captação junto a empresas. Dentre os 11 casos de 

tomadores de decisão que foram classificados no grupo dos reticentes, há uma 

ocorrência de captação em 54,5% deles, enquanto os outros 45,5% declararam 

não ter realizado captação em empresas. 
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CONCEITO DE MARKETING 

 

Com relação ao entendimento do conceito de marketing, 31 dos 46 

respondentes (67,4%) preencheram as atividades que entendem estar 

relacionadas ao marketing, ou aquelas que o departamento cumpre em uma 

instituição museológica. As respostas em alguns casos são múltiplas e as 

menções estão listadas na Tabela 24 e não permitem cruzamentos, uma vez que, 

analisados os conteúdos das respostas, o resultado indicou uma clara 

concentração em torno da visão de que o marketing é a atividade que tem por 

finalidade divulgar o museu e suas atividades (apontada por 58% dos 

respondentes) enquanto que outras ocorrências, em número muito baixo, 

incluem o desenvolvimento de parcerias (cinco ocorrências), o retorno de 

imagem ao patrocinador (quatro ocorrências), a elaboração de projetos (citado 

por respondentes de quatro instituições) e o conhecimento do acervo e missão 

do museu (citado por dois respondentes). Além disso, uma ocorrência em que 

foi citado o gerenciamento do composto mercadológico (4 Ps). 

 
Tabela 24: Atividades de marketing citadas pelos respondentes (R.M.) 

 
MENÇÕES 

 
ATIVIDADES DE MARKETING 

CITADAS 
 N % 
Divulgação do museu e suas atividades 
 

25 58,1 

Desenvolvimento de parcerias 
 

5 11,6 

Elaboração de projetos 
 

4 9,3 

Retorno de imagem ao patrocinador 
 

4 9,3 

Conhecimento do acervo e missão do 
museu 

2 4,7 

Relacionamento com seus diversos 
públicos 

2 4,7 

Gerenciamento do composto 
mercadológico 

1 2,3 

Total de menções 
 

43 100 
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Procedeu-se, então, à classificação das respostas dadas em dois tipos de 

respostas: aquelas que apontam para uma visão ferramental de marketing 

(marketing como uma ferramenta para a divulgação do produto) e outra em 

que a atividade é vista como uma atividade estratégica (neste grupo, estão 

aqueles cuja finalidade do marketing está voltada para o desenvolvimento de 

parcerias e possibilidade de trocas com outros públicos). Os resultados são 

apresentados na Tabela 25. 

Como se tratava de questão aberta e as respostas foram múltiplas, têm-se 

casos em que houve a ocorrência de múltiplas respostas. Nesses casos, quando 

as respostas incluíam as duas orientações, considerou-se que a visão do 

tomador de decisão é estratégica. 

 
Tabela 25: Orientação da visão de marketing dos captadores segundo 

a infraestrutura do museu 
 

ESTRUTURA FÍSICA 
Completa Parcial Básica 

 
TOTAL 

 
VISÃO DE 

MARKETING N % N % N % N % 
Visão ferramental 4 57,1 10 62,5 8 100,0 22 71,0 
Visão estratégica 3 42,9 6 37,5 0 0,0 9 29,0 
Total 7 22,5 16 51,6 8 25,8 31 100,0 

 

Observa-se que predomina no grupo uma visão ferramental do conceito 

de marketing. Porém, analisando-se os dados por infraestrutura de museus, vê-

se que há uma maior ocorrência de captadores com visão estratégica de 

marketing no grupo de museus com infraestrutura completa, enquanto que nos 

museus com estrutura parcial esse número diminui, e nos museus com 

infraestrutura básica não há ocorrência de captadores com visão estratégica de 

marketing (todos apresentaram respostas que indicaram visão de marketing 

ferramental, ou operacional). 
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INFLUÊNCIA DO MARKETING NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

Para levantar a opinião do captador de recursos das instituições a 

respeito da influência do marketing na captação de recursos em empresas, a 

relação de variáveis constantes na Tabela 26 foi apresentada e solicitou-se que 

os respondentes indicassem quais são os fatores considerados mais importantes 

e menos importantes. 

Tabela 26: Análise da importância do marketing para a captação em empresas 
frente a outros fatores, segundo a infraestrutura do museu 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

Completa Parcial Básica 
 

TOTAL 
 

VARIÁVEIS 
APRESENTADAS Imp. N.I. Imp. N.I. Imp. N.I. Imp. N.I. 

N 4 5 18 5 6 7 28 17 Visibilidade do diretor 
no meio empresarial % 44,4 55,6 78,3 21,7 46,2 53,8 62,2 37,8 

N 6 3 16 7 7 6 29 16 Estratégia de marketing 
% 66,7 33,3 69,6 30,4 53,8 46,2 64,4 35,6 
N 8 1 16 7 11 2 35 10 Estratégia de captação 
% 88,9 11,1 69,6 30,4 84,6 15,4 77,8 22,2 
N 3 6 15 8 9 4 27 18 Imagem junto ao 

público do museu % 33,3 66,7 65,2 34,8 69,2 30,8 60,0 40,0 
N 6 3 18 5 11 2 35 10 Imagem junto ao 

público em geral % 66,7 33,3 78,3 21,7 84,6 15,4 77,8 22,2 
N 9 23 13 45 Total 
% 20,0 51,1 28,9 100,0 

Imp: importante 
N.I.: não importante (ou menos importante) 

 

As variáveis que receberam o maior número de indicações, com 35 

indicações dos 45 respondentes (significando 78%) foram a estratégia de 

captação e a imagem junto ao público em geral. A seguir, foram apontadas: a 

estratégia de marketing (29 indicações), a visibilidade do diretor no meio 

empresarial (28 indicações) e a imagem da instituição junto ao público do 

museu (27 indicações). 

Vê-se, entretanto, que, analisando-se por grupo de museus, há uma 

tendência dos museus de estrutura parcial em considerar a visibilidade do 
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diretor junto ao meio empresarial e a imagem junto ao público em geral como 

as características mais importantes (78,3% das indicações), seguidas pela 

estratégia de captação e a estratégia de marketing – ambas obtiveram 69,6% das 

indicações do grupo. Dentre os tomadores de decisão dos museus mais 

estruturados, a imagem junto ao público do museu também recebeu uma 

pontuação baixa  para 33,3 % dos respondentes e a visibilidade do diretor 

obteve as notas mais baixas (apenas 44,4% entendem que é importante) entre os 

três grupos, sendo que, aqui, a estratégia de captação foi a variável melhor 

avaliada (88,9% dos respondentes deste grupo entendem que é a variável mais 

importante). Com relação à estratégia de marketing, este grupo avaliou sua 

importância da mesma forma que a imagem junto ao público em geral (66,7 

entendem que seja importante). 

 

PARTE 4: RESULTADOS DA CAPTAÇÃO 

 

FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS – 2002 

 

Do total de informantes, 50% respondeu sobre a captação de recursos no 

ano de 2002. 

A Tabela 27 apresenta as várias fontes de recursos dos museus que 

participaram da pesquisa. Verifica-se que, dentre elas, as principais foram: o 

governo (citado como fonte de recursos captados por 57,1% dos respondentes), 

outras instituições – aqui estão as Fundações de Amparo à Pesquisa: FAPESP, 

PAPERJ, FAPEMIG, FAPERGS, FUNPEC, além das Universidades e Fundações 

empresariais (citadas por 50% dos respondentes) e, a seguir, as empresas 

(citadas em 42,9% dos questionários respondidos). 
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Tabela 27: Recursos obtidos em 2002 por fonte (R.M.) 
 

ESTRUTURA FÍSICA 
Completa Parcial Básica 

 
TOTAL 

 
FONTE DE 

CAPTAÇÃO N % N % N % N % 
Empresas 4 57,1 5 38,5 3 37,5 12 42,9 
Indivíduos 2 28,5 2 15,4 2 25,0 6 21,4 
Governo 6 85,7 5 38,5 5 62,5 16 57,1 
Vitae 2 28,5 2 15,4 0 0,0 4 14,3 
Outras instituições 3 42,8 7 53,8 4 50,0 14 50,0 
Associação de amigos 3 42,8 1 7,7 1 12,5 5 17,9 
Outras fontes 2 28,5 2 15,4 2 25 6 21,4 
Base 7 13 8 28 

 

Analisando o percentual de captação recebido de cada uma das fontes 

tem-se que o percentual de recursos captado em empresas tendeu a ser muito 

variado de acordo com a infra-estrutura do museu. Para aqueles cuja infra-

estrutura foi considerada completa o percentual da captação em empresa no 

total de recursos captados pela instituição variou em torno de 20 a 30%. Para 

aqueles cuja estrutura foi classificada como parcial houve uma grande 

dispersão, com valores variando de 20% a 100%. Entre os museus com estrutura 

básica houve uma relativa concentração em torno de 60%. 

A captação vinda da fonte “indivíduos” foi muito pouco expressiva: para 

os museus classificados no grupo de infra-estrutura completa, o percentual 

dentro do total da captação do museu, no ano, situou-se em torno de 3 a 5%. 

Para os outros dois grupos de museus, o percentual ficou ao redor de 15%. 

Já os recursos advindos do governo, conforme já comentado, foram os de 

maior peso na média geral de captação. No entanto, quando analisados por 

grupo segundo sua infraestrutura, percebe-se que há uma elevada dispersão da 

representatividade desses recursos no total de recursos captados pelas 

instituições. Dentre os museus classificados como possuindo estrutura completa 

o percentual de recursos advindos do governo foi muito variado, indo desde 

10% para dois dos museus, até 100% para outros dois museus. No caso dos 

museus cuja infra-estrutura foi considerada como parcial o percentual de 
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recursos vindos do governo variou entre 60 e 80%. Já no caso dos museus cuja 

infra-estrutura foi classificada como básica houve também uma grande 

variabilidade no percentual de captação nessa fonte: pelo menos três museus 

captaram cerca de 25%, enquanto outros dois captaram valores próximos de 

100%. 

Com relação à Vitae, apenas quatro museus declararam ter captado 

recursos nessa fonte, sendo que três captaram no máximo 15% dos recursos 

totais captados no ano de 2002 e apenas um museu declarou ter captado 100% 

de seus recursos do ano junto a essa instituição. 

O percentual de recursos advindos de outras instituições (Fundações de 

Amparo à Pesquisa, Universidades e fundações empresariais) ficou concentrado 

em torno de 20% no grupo de museus com infra-estrutura completa. Para o 

grupo de museus cuja infra-estrutura foi classificada como parcial houve uma 

tendência de o percentual de recursos captados nessas fontes ser mais elevado, 

situando-se em valores próximos a 50%. No caso dos museus com infra-

estrutura básica a dispersão foi grande: um dos museus captou apenas 5% nessa 

fonte, outro 30%, e dois outros declararam ter captado valores próximos a 90% 

junto a essa fonte. 

Apenas seis museus declararam ter obtido recursos da associação de 

amigos em 2002. Três deles receberam valores que significaram1% de seus 

recursos em 2002 (museus do grupo de estrutura completa), um recebeu o 

equivalente a 2% (pertencente ao grupo de estrutura parcial), outro 5% e um 

último declarou ter recebido 60% de seus recursos de 2002 dessa fonte (ambos 

do grupo de estrutura parcial). 

Sete respondentes indicaram outros recursos recebidos e não 

especificaram a fonte. Nesse caso, os recursos foram agrupados na categoria 

“outras fontes não especificadas” e a dispersão da representatividade desses 

recursos no volume total de cada uma das instituições não permite que esses 

dados sejam analisados. 
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O que se pode constatar pela análise é a pulverização de recursos e a 

grande quantidade de fontes responsáveis pela manutenção de museus. O 

governo, através de financiamento direto ou da renúncia fiscal ainda é a fonte 

mais representativa de recursos para os museus. A Vitae, ao contrário das 

expectativas, aparece com representatividade muito baixa. As Fundações de 

Amparo à Pesquisa, apesar do financiamento restrito às pesquisas dos museus, 

estão entre as fontes de captação mais acessadas pelas instituições. 

 

PARTE 5: MUSEUS QUE CAPTAM EM EMPRESAS 

 

As análises apresentadas a seguir se referem ao bloco de questões cujo 

acesso era permitido aos respondentes que declararam captar ou já ter realizado 

captação em empresa. Conforme apresentado na Tabela 18, fazem parte desse 

grupo 26 dos 46 respondentes que participaram da pesquisa (o correspondente 

a 56,5%). Destes, sete museus são de grupo de estrutura completa (composto 

por 10 museus), treze museus são do grupo de instituições com estrutura 

parcial (dentre os 23 respondentes deste grupo) e seis museus são do grupo de 

museus com estrutura básica (do total de treze respondentes deste grupo). 

 
Tabela 28: Número de respondentes que realizam captação em empresas 

 segundo a infraestrutura do museu 
 

ESTRUTURA FÍSICA 
Completa Parcial Básica 

 
TOTAL 

 
OCORRÊNCIA 

N % N % N % N % 
Realiza captação em 
empresa 

 
7 

 
70,0 

 
13 

 
56,5 

 
6 

 
46,2 

 
26 

 
56,5 

Não realiza captação 
em empresa 

 
3 

 
30,0 

 
10 

 
43,5 

 
7 

 
53,8 

 
20 

 
43,5 

 
Total 

 
10 

 
23 

 
13 

 
46 
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS EM EMPRESAS 

 

Com relação à utilização dos recursos obtidos em empresas, constata-se 

que os recursos captados nessa fonte foram aplicados em finalidades diversas, 

desde a cobertura de gastos operacionais, passando pelo financiamento de 

obras e reformas dos prédios (aqui estão incluídos gastos com reforma, 

construção e ampliação, além de melhorias, como iluminação), investimentos 

em acervo (preservação, restauração, informatização ou catalogação) e projetos 

de edição de livros e outras publicações. 

 

Da nova base de 26 respondentes obteve-se o quadro de destinação das 

verbas provenientes de empresas para 20 deles (77%). A distribuição desses 

recursos por finalidade em cada um dos grupos de museus classificados de 

acordo com sua estrutura pode ser verificada na Tabela 29. 

 
Tabela 29: Aplicação dos recursos obtidos em empresas 

 segundo a infraestrutura (RM) 
 

ESTRUTURA FÍSICA 
Completa Parcial Básica 

 
TOTAL 

 
FINALIDADES 

N % N % N % N % 
Manutenção do prédio 5 100,0 7 70,0 1 20,0 5 25,0 
Exposições / concursos 3 60,0 6 60,0 5 100,0 13 65,0 
Publicações 2 40,0 2 20,0 2 40,0 14 70,0 
Acervo 0 0,0 0 0,0 1 20,0 1 5,0 
Atividades operacionais 1 20,0 2 20,0 2 40,0 6 30,0 
Base 5 25,0 10 50,0 5 25,0 20 100,0 

 

Verifica-se, pelos dados dessa tabela, que a destinação dos recursos 

obtidos em empresas, quando analisados no total de museus, apresenta 

concentração nas aplicações em publicações (apontadas por 70% dos 

respondentes) e em exposições (indicadas em 65% das respostas). 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 171

Analisadas por grupos, no entanto, a destinação indicada para os 

recursos obtidos em empresas é bastante diferente em cada um dos grupos. 

Dentre os museus que têm estrutura completa, em todos os casos houve 

investimento em estrutura física (indicado por cinco dos cinco respondentes), o 

que pode acontecer por se tratar de edifícios tombados pelo patrimônio 

histórico ou de investimentos que exigem elevado investimento (iluminação de 

edifício) ou que pode ser obtido por meio de parcerias com empresas (como 

também é o caso da iluminação). No grupo de respondentes que representam os 

museus com estrutura parcial a destinação em estrutura física cai para 70% dos 

respondentes (sete dos dez casos) e para o grupo de museus cuja estrutura física 

foi considerada básica, apenas um respondente declarou ser essa a destinação 

dos recursos recebidos de empresas. Para este grupo, a destinação maior dos 

recursos obtidos na fonte empresas foi a realização de exposições ou concursos 

(finalidade apontada por cinco dos cinco respondentes do grupo). Essa 

finalidade também pode ser considerada expressiva dentre os outros dois 

grupos de museus, em que se declarou a viabilização de exposições em 60% dos 

museus respondentes. 

Apesar de a análise referir-se a apenas 20 casos, cabe ressaltar que 

atividades operacionais foram apontadas em menor número dentre os 

respondentes dos museus com estrutura completa. Os outros dois grupos 

declararam mais casos em que a destinação “cobertura de gastos operacionais” 

foi dada aos recursos advindos de empresas. 

 

EXPECTATIVA COM RELAÇÃO À CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM 

EMPRESAS NO ANO DE 2003 

 

Questionados sobre sua expectativa com relação montante de recursos a 

ser recebido da fonte EMPRESAS no ano de 2003, 23 respondentes (50% do total 

de respondentes, ou 88,5% dos 26 respondentes que acessaram esta parte do 
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questionário) ofereceram a seguinte opinião: 12 (ou 52,2%) acreditam que o 

montante deverá aumentar; o restante se dividiu entre uma expectativa de 

permanecer igual ou diminuir (cinco declararam que acreditam que vá 

permanecer igual e seis acreditam que o resultado será menor).  

Apesar do limitado número de respondentes, pode-se perceber que nos 

grupos de respondentes de museus com estrutura completa ou parcial 

predomina a expectativa de que os recursos irão aumentar ou permanecer 

iguais, sendo um total de seis respondentes em sete no grupo de museus com 

estrutura completa (86%) e de nove respondentes em onze no grupo de 

estrutura parcial (81%); por outro lado, três respondentes em cinco (60%) dentre 

aqueles que representam os museus sem estrutura (estrutura básica) declaram 

acreditar que o montante captado em empresas no ano de 2003 apresentará 

queda. Esses dados podem ser verificados na Tabela 30. 

 

Tabela 30: Expectativa com relação ao montante de recursos captado em 
empresas no ano de 2003 com relação ao montante captado em 2002. 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

Completa Parcial Básica 
 

TOTAL 
EM 2003 O 

MONTANTE 
CAPTADO EM 

EMPRESAS 
DEVERÁ 

N % N % N % N % 

Aumentar 5 71,4 6 54,5 1 20,0 12 52,2 
Permanecer Igual 1 14,3 3 27,3 1 20,0 5 21,7 
Diminuir 1 14,3 2 18,2 3 60,0 6 26,1 
Base 7 30,4 11 47,8 5 21,7 23 100,0 

 

Questionados a apontar os fatores que contribuem para a expectativa 

apresentada, 21 respondentes indicaram a lista apresentada a seguir. Vê-se que 

o principal motivo apontado para justificar a expectativa de maior captação em 

empresas para o ano de 2003 reside no  “maior empenho da direção ou da 

sociedade de amigos”. Outros motivos apontados são: o estabelecimento das 

bases da Política Nacional de Museus com três menções, e a melhor 
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estruturação interna do museu para essa finalidade, que foi mencionada por 

dois respondentes. Justificando a expectativa de diminuição do montante a ser 

captado em empresas no ano de 2003, estão: a inexistência de projetos, citada 

por dois respondentes, a diversificação de fontes de recursos, que implicaria a 

menor dependência de recursos da iniciativa privada e a crise, fator que foi 

considerado por dois respondentes como responsável pelo decréscimo da 

captação de recursos em empresas. Para justificar a manutenção dos valores 

captados de um ano para o outro, os museus citaram o apoio das mesmas 

empresas.  

 

Tabela 31: Fatores que afetam a expectativa da captação em empresas no ano de 
2003, segundo os captadores dos museus 

 
EFEITOS FATORES 

INDICADOS Aumentar Diminuir 
 

Manter   

Empenho da direção / 
sociedade de amigos  

7   

Política Nacional de 
Museus 

3   

Estruturação interna do 
museu 

3   

Crise 
 

 2  

Inexistência de projetos 
 

 2  

Diversificação de fontes 
 

 1  

Apoio das mesmas 
empresas 

  3 

                       Base: 21 respondentes 

Interessante notar que a expectativa gerada pela adoção de uma Política 

Nacional de Museus já se faz sentir no meio museológico. Por outro lado, a 

melhor estruturação da instituição para a captação só foi apontada por dois 

museus. Percebe-se que a maioria dos captadores ainda vincula ao empenho 

próprio ou da sociedade de amigos do museu a possibilidade de melhoria dos 

resultados da captação de recursos em empresas. 
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FATORES QUE INFLUENCIAM A EMPRESA A INVESTIR EM MUSEUS 

Para o grupo de respondentes que declarou realizar captação em 

empresas foi apresentado um conjunto de alternativas para que indicassem a 

importância relativa de cada um deles para a obtenção do recurso. A Tabela 32 

apresenta as alternativas e demonstra as respostas obtidas nesta questão. 

Tabela 32: Fatores considerados importantes para a ocorrência de 
captação em empresas dentre os museus que captam (R.M.) 

ESTRUTURA FÍSICA 
Completa Parcial Básica 

 
TOTAL 

 
FATORES 

GRAU 
IMPOR- 
TÂNCIA 

 
N % N % N % N % 

Relacionamento do 
diretor do museu 
com a empresa 

Importante 
 
Não 
importante 

3 
 

3 

50,0 
 

50,0 

8 
 

1 

88,9 
 

11,1 

4 
 

1 

80,0 
 

20,0 

15 
 

5 

75,0 
 

25,0 

Incentivos fiscais Importante 
 
Não 
importante 

6 
 

1 

85,7 
 

14,3 

5 
 

4 

55,6 
 

44,4 

3 
 

0 

100,0 
 

0,0 

14 
 

5 

73,7 
 

26,3 

Contrapartidas Importante 
 
Não 
importante 

5 
 

1 

83,3 
 

16,7 

8 
 

1 

88,9 
 

11,1 

4 
 

0 

100,0 
 

0,0 

17 
 

2 

89,5 
 

10,5 

Imagem do museu  Importante 
 
Não 
importante 

6 
 

1 

85,7 
 

14,3 

8 
 

2 

80,0 
 

20,0 

6 
 

0 

100,0 
 

0,0 

20 
 

3 

87,0 
 

13,0 

Qualidade do 
projeto 

Importante 
 
Não 
importante 

1 
 

0 

100,0 
 

0,0 

2 
 

0 

100,0 
 

0,0 

1 
 

0 

100,0 
 

0,0 

4 
 

0 

100,0 
 

0,0 

 
Base 

  
7 

 
10 

 
6 

 
23 

Verifica-se que a avaliação dos fatores foi realizada por 23 dos 26 

respondentes que acessaram a segunda parte do questionário (88,5% dos 

respondentes desta segunda parte do questionário), e que nem todos avaliaram 

o grau de importância para todos os itens. 

Dentre todos os fatores apresentados, somente o item “imagem do 

museu” foi objeto de avaliação por todos os respondentes, dos quais 87% 

consideraram tratar-se de um fator importante. No total de respondentes, 

porém, a oferta de contrapartidas foi considerada o fator mais relevante para a 
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ocorrência de investimento de empresas nas instituições (opinião de 89,5% dos 

respondentes). 

Observa-se que, no grupo de museus com estrutura completa, os 

incentivos fiscais foram apontados  por seis dos sete museus respondentes do 

grupo como um fator importante para a ocorrência de captação em empresas, 

enquanto que essa proporção cai no grupo de respondentes de museus com 

estrutura parcial, uma vez que quatro dos nove respondentes não consideram o 

incentivo fiscal um fator importante. Os incentivos fiscais também são 

considerados importantes para a totalidade dos respondentes dos museus com 

estrutura básica. 

Dentre os respondentes dos museus com estrutura parcial o 

relacionamento do diretor com os dirigentes da empresa é considerado o fator 

mais relevante, além da possibilidade de oferta de contrapartidas. Esses dois 

fatores obtiveram oito das nove indicações (ou seja, 88,9%).  

Com aparente menor expressividade está o fator “qualidade do projeto”. 

Deve-se lembrar, no entanto, que este fator é resultado de indicação no item 

aberto da questão (os outros fatores foram oferecidos no questionário) e aparece 

em todos os grupos de museus, com uma ocorrência maior dentre os museus de 

estrutura parcial. 

 

A APROXIMAÇÃO DE MUSEUS E EMPRESAS  

Com relação à maneira como se dá a aproximação de museus a 

empresas, vê-se que, do total de 25 respondentes, apenas dois relataram a 

ocorrência de captação de recursos como resultado de contato realizado pela 

empresa; outros três afirmam que é uma relação que ocorre tanto por iniciativa 

da empresa quanto do museu. Nos vinte casos restantes (80% dos 

respondentes) o relacionamento é resultado de iniciativa do museu.  
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Tabela 33: Como se dá a aproximação de empresas com museus 
 

 
TOTAL 

 
OCORRÊNCIA 

N % 
É sempre a empresa que 
procura 

0 0,0 

Em geral a empresa 
procura 

2 8,0 

É sempre o museu que 
procura 

11 44,0 

Em geral é o museu que 
procura 

9 36,0 

Os dois ocorrem com a 
mesma freqüência 

3 12,0 

Base 
 

25 100,0 

Analisando as ocorrências por grupos de museus, demonstradas na 

Tabela 33, percebe-se que, nos casos em que foi relatada aproximação por parte 

das empresas, trata-se de museus com estrutura completa ou com estrutura 

parcial; nenhum dos museus com estrutura básica relatou ter ocorrido captação 

em empresa a partir de iniciativa da organização, o que reforça o pressuposto 

de que os museus são orientados para o produto ou para vendas, e não 

possuem uma orientação estratégica de marketing, com linhas pré-definidas 

para aqueles que, por qualquer motivo, tenham interesse em investir na 

instituição. 

Tabela 34: Aproximação de empresas e museus por grupos de estrutura física 
ESTRUTURA FÍSICA 

Completa Parcial Básica 
 

TOTAL 
 

OCORRÊNCIA 
N % N % N % N % 

É sempre a empresa 
que procura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Em geral a empresa 
procura 

1 14,3 1 8,3 0 0,0 2 8,0 

É sempre o museu que 
procura 

4 57,1 4 33,3 3 50,0 11 44,0 

Em geral é o museu 
que procura 

1 14,3 5 41,7 3 50,0 9 36,0 

Os dois ocorrem com a 
mesma freqüência 

1 14,3 2 16,7 0 0,0 3 12,0 

Base 
 

7 28,0 12 48,0 6 24,0 25 100,0 
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Analisando os números de acordo com a estrutura dos museus, vemos que nos 

casos em que foi relatada a aproximação por parte de empresas (“em geral a 

empresa procura” ou “os dois ocorrem com a mesma freqüência”) estes 

respondentes não faziam parte de museus com estrutura básica. O grupo que 

afirmou com maior veemência que a aproximação é sempre resultado de uma 

ação do museu foram os respondentes dos museus com estrutura completa. 

A relação fica mais clara se observadas por grupos de posturas do captador. 

Nos museus cujos responsáveis pela captação apresentam características 

favoráveis à aproximação houve indicação de ocorrência de empresas tomando 

a iniciativa; nos grupos de captadores reticentes, a aproximação se faz a partir 

de iniciativa do museu. 

Tabela 35 – Aproximação de empresas e museus por postura do captador 
POSTURA DO CAPTADOR 

Favorável Reticente Contra 
 

TOTAL 
 

OCORRÊNCIA 
N % N % N % N % 

É sempre a empresa 
que procura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Em geral a empresa 
procura 

2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 8,0 

É sempre o museu que 
procura 

6 54,5 3 27,3 2 18,2 11 44,0 

Em geral é o museu 
que procura 

6 66,7 3 33,3 0 0,0 9 36,0 

Os dois ocorrem com a 
mesma freqüência 

3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 12,0 

Base 
 

17 68,0 6 24,0 2 8,0 25 100,0 

 
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS EMPRESAS 
CONTATADAS 

Tabela 36: Levantamento de informações sobre as empresas contatadas pelo 
museu 

ESTRUTURA FÍSICA 
Completa Parcial Básica 

 
TOTAL 

 
LEVANTAMENTO 

DE 
INFORMAÇÕES 

N % N % N % N % 

Realiza 5 71,4 8 61,5 4 66,7 17 68,0 
Não realiza 2 28,6 5 38,5 2 33,3 8 32,0 
Base 7 26,9 13 50,0 6 23,1 26 100,0 
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Para a realização dos contatos com as empresas, 17 museus (65% dos 26 

respondentes) declararam realizar um levantamento prévio de dados das 

empresas a serem contatadas pelo museu. Esse percentual é ligeiramente maior 

no grupo de museus com estrutura completa, quando analisados os grupos de 

museus segmentados por estrutura física.  

 
Tabela 37: Tipo de informação levantada sobre as empresas contatadas (RM) 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

Completa Parcial Básica 
 

TOTAL 
 

TIPO DE INFORMAÇÃO 
LEVANTADA N % N % N % N % 

Tamanho 
 

1 20,0 3 37,5 2 50,0 6 42,9 

Histórico de patrocínios 
 

4 80,0 8 100,0 3 75,0 15 88,2 

Setor de atividade 
 

4 80,0 4 50,0 2 50,0 10 58,8 

Proximidade 
 

0 0,0 2 25,0 2 50,0 4 23,5 

Relacionamento com museu 
 

1 20,0 6 75,0 4 100,0 11 64,7 

Relação entre o produto  
e o museu 

4 80,0 1 12,5 0 0,0 5 29,4 

Posicionamento/ imagem 
da empresa 

4 80,0 1 12,5 0 0,0 5 29,4 

Dados históricos de 
estratégia de investimento 
em cultura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Outros. Quais? 
 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Base 
 

5 100,0 8 100,0 4 100,0 17 100,0 

Quando declaravam realizar pesquisa sobre as empresas a serem 

contatadas, os respondentes tiveram acesso a uma questão que apresentava 

uma lista de informações sobre empresas, em que se solicitava que indicassem 

quais as informações usualmente levantadas sobre essas empresas. 

Na Tabela 37 têm-se as opções apresentadas e as respostas dos 

captadores, que podiam indicar mais de uma opção e ainda complementar a 

questão no item aberto. Os itens que tiveram maior número de indicações 

foram, em ordem de números de indicações: o histórico de aproximação da 
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empresa com museus ou outras entidades sem fins lucrativos (indicado na 

tabela como “histórico de patrocínio da empresa”), que obteve 15 de 17 

indicações, o grau de relacionamento pessoal do dirigente da empresa com o 

museu (indicado na tabela como “relacionamento com museu”), com 11 

indicações, e o setor de atividade da empresa, com 10 indicações. 

Analisando-se por grupos de estrutura de museu, vê-se que as 

informações levantadas pelos museus que possuem maior estrutura são mais 

relacionadas à atuação da empresa, o que parece indicar que esses museus 

procuram, com esse levantamento, informações que subsidiem a oferta de 

contra-partidas para as empresas que são contatadas para fins de captação de 

recurso. Por sua vez, vê-se que os outros dois grupos de museus demonstram 

uma preocupação maior com o relacionamento do diretor com o dirigente da 

empresa e o histórico de aproximação da empresa com museus, sendo que 

100% dos museus com estrutura básica declararam levantar informações sobre 

as empresas a serem contatadas indicaram o item “grau de relacionamento com 

os dirigentes do museu”, o que pode ser feito por meio da associação de amigos 

do museu. 

O item “dados históricos sobre a estratégia de investimento da empresa 

em cultura” não foi indicado por nenhum dos respondentes. Também não foi 

indicado nenhum outro tipo de informação levantada na parte da questão que 

indicava “outros: quais?”. 

Pode-se constatar, pelo tipo de informação indicado, que de uma 

maneira geral não é feito um esforço de compreensão das linhas que orientam a 

tomada de decisão das empresas que investem em cultura; mais ainda, percebe-

se que as informações referentes à atuação da empresa que os respondentes 

informam levantar são dados que não requerem esforço de pesquisa e de 

análise, de modo que o que se pode inferir dessa tabela é que se trata de 

esforços pontuais de uma atividade que ainda não está estruturada no sentido 

de oferecer uma linha de atuação estratégica. 
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Tabela 38:Tipo de informação levantada por grupos de posturas (R.M.) 
 

POSTURA DO CAPTADOR 
Favorável Reticente Contra 

 
TOTAL 

 
TIPO DE INFORMAÇÃO 

LEVANTADA 
 

N % N % N % N % 

Tamanho 
 

4 36,4 2 40,0 0 0,0 6 35,3 

Histórico de patrocínios 
 

10 90,9 5 100,0 0 0,0 15 88,2 

Setor de atividade 
 

7 63,7 2 40,0 1 100,0 10 58,8 

Proximidade 
 

3 27,3 1 20,0 0 0,0 4 23,5 

Relacionamento com museu 
 

5 45,5 5 100,0 1 100,0 11 64,7 

Relação entre o produto  
e o museu 

5 45,5 0 0,0 0 0,0 5 29,4 

Posicionamento/ imagem da 
empresa 

5 45,5 0 0,0 0 0,0 5 29,4 

Dados de estratégia de 
investimento em cultura 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Outros. Quais? 
 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Base 
 

11 100,0 5 100,0 1 100,0 17 100,0 

 

A Tabela 38 apresenta as informações analisadas por postura do 

captador, onde se vê que o levantamento de informações é diferente em cada 

um dos perfis. O levantamento mais completo é realizado pelos museus cujos 

captadores apresentam características de serem favoráveis à aproximação de 

empresas e museus. Estes, além de buscarem os dados que indiquem a 

ocorrência de outros investimentos da empresa em museus ou outras entidades 

sem fins lucrativos (10 indicações em 11 respondentes), buscam dados sobre o 

setor de atividade (7 indicações), além de dados com relação ao produto, ao 

posicionamento ou à localização da empresa, o que parece indicar que esses 

museus buscam relações entre as atividades de ambas as instituições, de forma 

a maximizar a oferta de trocas. 

Já, dos cinco respondentes classificados como reticentes, os 

levantamentos se restringem a buscar informações sobre investimentos 
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anteriores da empresa em museus e cultura, e ao relacionamento dos dirigentes 

da empresa com o museu, não indicando se tratar de pesquisa para definição de 

estratégias de captação. Por fim, apenas um respondente cuja postura foi 

classificada como contrária à aproximação com empresas declarou realizar 

levantamento de informações, porém também se trata de informações que não 

caracterizam uso estratégico, e que podem estar relacionadas apenas à 

possibilidade de localizar investidores na associação de amigos do museu. 

 

CANAIS UTILIZADOS PARA INFORMAR SOBRE INVESTIMENTOS NA 

INSTITUIÇÃO 

 

Solicitados a indicar quais os canais que o museu disponibiliza para que 

aqueles (pessoas ou empresas) que queiram investir no museu possam fazê-lo, 

doze respondentes indicaram as formas constantes na Tabela 39.  

 
Tabela 39: Canais de informação disponíveis para orientar indivíduos ou 

empresas que queiram investir no museu (R.M.) 
 

TOTAL CANAIS 
N % 

Contatos pessoais: diretor ou associação de amigos 18 75,0 
Material de divulgação (folders) 12 50,0 
Site 2 8,3 
Total 24 100,0 

 

As respostas indicam que não é colocado à disposição qualquer tipo de 

informação para aqueles que se interessem em investir nas instituições; ou seja, 

para obter informações a respeito de qualquer tipo de investimento no museu, o 

interessado ou deve entrar em contato com o museu, ou ser do círculo de 

relacionamento dos integrantes da associação de amigos do museu. 
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Além disso, em nenhum dos dois casos em que os respondentes 

indicaram o site como canal de informação para os que têm interesse em 

contribuir com o museu foi encontrada qualquer informação relativa à 

possibilidade de fazê-lo (solicitações ou orientações). 

 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS 
 
Tabela 40: Benefícios oferecidos às empresas que contribuem com o museu (R.M.) 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

Completa Parcial Básica 
 

TOTAL 
 

BENEFÍCIOS 
N % N % N % N % 

Ingresso gratuito 2 33,3 1 11,1 0 0,0 3 14,3 
Material: banners, convites 5 83,3 9 100,0 5 55,6 19 90,5 
Material: outros (folders) 2 33,3 5 55,6 0 0,0 7 33,3 
Eventos no museu 2 33,3 1 11,1 0 0,0 3 14,3 
Não oferece benefícios 1 16,7 0 0,0 2 33,3 3 14,3 
Base 6 100,0 9 100,0 6 100,0 21 100,0 

Dos 26 museus que captam recursos em empresas, 21 responderam à 

questão acerca dos benefícios (contrapartidas) oferecidos a essas empresas. 

Destes, apenas três declararam não oferecer benefícios. 

Na Tabela 40 vê-se que a principal forma que os administradores de 

museus utilizam para conceder benefícios àqueles que investem ou contribuem 

com as instituições está em divulgar o nome da empresa em material do museu. 

Dentre as opções oferecidas: banners, convites, camisetas e outros, destacamos 

as respostas que indicaram folders na opção “outros”. Dessa forma, com 21 

indicações no total de respondentes, dezenove indicaram a divulgação do nome 

da empresa em banners e convites. Destes, sete indicaram também a divulgação 

em folders. Três dos 21 respondentes declararam não oferecer nenhum benefício; 

um respondente, representando um museu com estrutura completa e os outros 

dois (de um total de seis) representantes de museus com estrutura básica.  

A oferta de contrapartidas declarada pelos museus com estrutura 

completa é a mais diversificada. Dentre os respondentes que se encontram em 

museus com estrutura parcial (nove respondentes dentre os 17 do grupo que 
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acessaram a segunda parte do questionário, conforme Tabela 30), 100% 

declarou oferecer como contrapartida a divulgação do nome da empresa em 

material de divulgação: banners e convites, sendo que sete destes também 

indicaram os folders na opção “outros”. Dentre os museus com estrutura básica, 

cinco dos seis respondentes declararam divulgar o nome da empresa em 

banners e convites; a inexistência de respostas indicando a realização de 

eventos neste grupo indica que a falta de estrutura para a realização de eventos 

prejudica estas instituições com relação à possibilidade de oferecer eventos no 

recinto do museu para as empresas que realizam investimentos na instituição. 

Analisando-se a oferta de benefícios segundo a postura dos captadores 

com relação à captação de recursos, verifica-se que, dos 21 respondentes, 14 

estão no grupo de captadores que foram considerados a favor da aproximação; 

cinco estão no grupo de captadores que têm uma postura reticente a respeito da 

captação em empresas; e ainda dois estão no grupo que foi considerado 

contrário à aproximação de suas instituições com empresas.  

 
Tabela 41: Benefícios oferecidos pelos museus às empresas que investem 

analisados por postura do tomador de decisão (R.M.) 
POSTURA DO CAPTADOR 

Favorável Reticente Contra 
 

TOTAL 
 

BENEFÍCIOS 
N % N % N % N % 

 
Ingresso gratuito 

3 21,4 0 0,0 0 0,0 3 14,3 

Material: banners, convites 12 85,7 5 100,0 2 100,0 19 90,5 
Material: outros (folders) 5 35,7 2 40,0 0 0,0 7 33,3 
Eventos no museu 2 14,3 1 20,0 0 0,0 3 14,3 
Não oferece benefícios 2 14,3 1 20,0 0 0,0 3 23,8 
Total 14 100,0 5 100,0 2 100,0 21 100,0 

Os museus cujos captadores apresentam características que revelam uma 

postura favorável à aproximação com empresas, além de serem aqueles, na 

amostra, que mais responderam à esta questão (dos 27 que tiveram acesso à 

segunda parte do questionário, ou seja, que declararam captar em empresas, 14 

responderam à questão) também são aqueles que apresentam o maior número 

de benefícios para os que contribuem: são os únicos que declararam oferecer 
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ingresso gratuito para os funcionários das empresas (3 ocorrências em 14), além 

de oferecerem a possibilidade de realização de eventos no museu. 

No grupo de captadores reticentes com relação à aproximação com 

empresas o principal benefício declarado também foi a divulgação da empresa 

em material do museu (cinco indicações de cinco respondentes), além da 

possibilidade de realização de eventos no museu. Dentre aqueles que foram 

classificados como contrários à aproximação com empresas, percebe-se que há 

também a divulgação do nome das empresas em material da instituição.  

 
PERFIL DOS PATROCÍNIOS OBTIDOS 
 
 

Tabela 42: Perfil do patrocínio segundo a estrutura física do museu 
ESTRUTURA FÍSICA 

Completa Parcial Básica 
 

TOTAL 
 

PERFIL DO 
PATROCÍNIO N % N % N % N % 

Permanente 4 66,7 1 20,0 2 40,0 7 43,7 
Constante 3 50,0 1 20,0 1 20,0 5 31,2 
Eventual 5 83,3 3 60,0 3 60,0 11 68,7 
Uma só ocorrência 3 50,0 3 60,0 4 80,0 10 62,5 
Base 6 37,5 5 31,2 5 31,2 16 100,0 

 

Dos 16 respondentes que indicaram o perfil dos patrocínios recebidos de 

empresas, sete (ou 43,7%) declararam manter patrocinadores permanentes em 

suas instituições; cinco (31%) declararam manter patrocinadores que fazem 

investimentos considerados constantes e onze instituições recebem patrocínios 

eventuais (69%); dez dos dezesseis museus indicaram ter recebido patrocínio de 

empresas que não voltaram a investir no museu. Na tabela, vê-se que o número 

de investidores permanentes ocorre em museus que possuem estrutura 

completa; dentre os museus com menor estrutura (parcial ou básica) os 

patrocínios têm um perfil mais esporádico: são eventuais ou ocorrem uma vez, 

e a empresa não volta a patrocinar.  
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Tabela 43: Perfil do patrocínio segundo a postura do captador (R.M.) 
 

POSTURA DO CAPTADOR 
Favorável Reticente Contra 

 
TOTAL 

 
PERFIL DO 

PATROCÍNIO N % N % N % N % 
Permanente 5 55,6 1 20,0 1 50,0 7 43,7 
Constante 3 33,3 1 20,0 1 50,0 5 31,2 
Eventual 6 66,6 4 80,0 1 50,0 11 68,75 
Uma só ocorrência 6 66,6 4 80,0 0 0,0 10 62,5 
Base 9 100,0 5 100,0 2 100,0 16 100,0 

 

Observa-se que, analisada pela postura do captador, a ocorrência de 

patrocínios permanentes é maior dentre os museus que são favoráveis à 

captação em empresas (cinco dos sete casos relatados); a ocorrência de 

patrocínio permanente ou constante nos museus que apresentam uma postura 

reticente é de caráter mais eventual, enquanto que o museu cujo captador 

apresenta postura contrária à aproximação da imagem do museu e da empresa 

apresenta ocorrência de investimento de empresa de caráter constante 

provavelmente por se tratar de empresa relacionada à direção ou à associação 

de amigos do museu, ou trata-se de mecenato, um tipo de investimento que não 

está relacionado à existência de contrapartidas. 

 

USO DE LEIS DE INCENTIVO 
 

Tabela 44: Utilização de leis de incentivo, segundo a estrutura  
física do museu (R.M.) 

ESTRUTURA FÍSICA 
Completa Parcial Básica 

 
TOTAL 

 
LEIS UTILIZADAS 

N % N % N % N % 
Federal 3 50,0 3 60,0 4 80,0 10 62,5 
Estadual 4 66,7 0 0,0 0 0,0 4 25,0 
Municipal 0 0,0 1 20,0 0 0,0 1 6,0 
Nenhuma 0 0,0 1 20,0 1 20,0 2 1,2 
Base 6 37,5 5 31,2 5 31,2 16 100,0 

 

Com relação ao uso de benefícios das leis de incentivo, apenas dezesseis 

museus, dos 26 que declararam captar em empresas, responderam à questão. 
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Desses, dez recebem investimento em projetos com benefícios da lei Rouanet; 

outros quatro utilizam leis estaduais e apenas um declarou incentivos por lei 

municipal. Dois ainda responderam que os investimentos empresariais 

recebidos por sua instituição não recebem qualquer tipo de incentivo fiscal. 
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VI. CONCLUSÕES 

 

Tomando-se cada um dos objetivos específicos indicados no Capítulo II e 

os pressupostos apresentados no Capítulo III, e analisando-os à luz das 

informações levantadas no embasamento teórico e obtidas por meio da 

pesquisa de campo, tem-se o seguinte: 

 

OBJETIVO 1: Identificar o grau de aceitação da aproximação e das trocas 

entre museus e empresas por parte dos captadores de recursos dos museus 

brasileiros. 

PRESSUPOSTOS RELACIONADOS:   

 A postura do captador influencia os resultados da captação; 

 A postura do captador de recursos (mais ou menos favorável à captação em 

empresas) deve estar relacionada com a natureza da instituição (pública ou privada) ou 

com a estrutura do museu (grandes, médios, pequenos). 

Verificou-se a ocorrência de profissionais com diferentes posturas com 

relação à captação de recursos em empresas e à realização de trocas dentre os 

responsáveis pela captação dos museus. Conforme detalhado no capítulo V, foi 

possível definir três perfis diferentes dentre os respondentes, sendo:   

Favoráveis: os que apresentam uma disposição maior à aproximação com 

as empresas e entendem que as empresas constituem uma fonte importante de 

captação de recursos, e que se trata de uma relação de troca, para a qual os 

museus têm muito a contribuir; 

Reticentes: são os que entendem que deve haver investimento empresarial 

nos museus, porém não concordam com o estabelecimento de trocas, e 
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acreditam que a aproximação entre museus e empresas dá lugar a uma relação 

difícil e desigual; 

Contrários: são os captadores que demonstraram não ter interesse em 

captar recursos nessa fonte, ou pelas dificuldades inerentes ao processo de 

aproximação, ou por entenderem que museu não deve associar sua imagem a 

imagem de empresas. 

Os museus com maior estrutura possuem maior número de captadores 

com postura favorável à relação com empresas; os museus com estrutura menor 

(semi-estruturados ou estrutura básica) apresentam maior ocorrência de 

profissionais reticentes com relação à aproximação com empresas; os 

respondentes cujas declarações indicaram uma postura contrária à captação em 

empresas eram em menor número e estavam distribuídos nos três tipos de 

estrutura do museu. 

Independente da estrutura do museu constatou-se maior ocorrência de 

captação em empresas no grupo de respondentes que indicou posições mais 

favoráveis (entre 4 e 5 - concordância e concordância total) nas assertivas 

relacionadas à importância das empresas como fonte de captação, ao 

reconhecimento da possibilidade de trocas e ao entendimento de que a 

atividade de marketing é importante para museus. 

 

OBJETIVO 2: Verificar o entendimento e a aplicação de conceitos de 

marketing pelos captadores de recursos dos museus, e buscar constatar o grau 

de percepção de relação entre as atividades de marketing e captação de 

recursos. 

PRESSUPOSTOS RELACIONADOS: 

 A abordagem de captação de recursos predominante dentre as 

instituições museológicas é a abordagem de vendas (caracterizada por 
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uma prática incipiente de levantamento de informações do mercado, de 

seus públicos e das empresas); ou seja, as atividades de marketing e de 

captação de recursos são separadas em grande parte dessas instituições, 

que não desenvolvem uma abordagem estratégica para a captação; 

 Os museus apresentam baixa captação em empresas porque não são 

orientados estrategicamente para a compreensão do mercado e para a 

oferta de valor. 

O entendimento de que a atividade de marketing é importante para 

museus ficou claro entre os museus com postura favorável à captação em 

empresas e também dentre os captadores com postura reticente (ou seja, 

aqueles que não concordam com a assertiva de que o museu deve oferecer 

contrapartidas para receber investimentos de empresas). Os respondentes 

contrários à captação em empresas se mostraram claramente discordantes com 

a afirmação de que a atividade de marketing é importante para museus. 

No entanto, vigora entre os respondentes uma visão ferramental de 

marketing, isto é, o entendimento de que marketing é a atividade responsável 

pela divulgação e gestão da imagem do museu, separada, portanto, da captação 

de recursos, que fica a cargo do diretor. 

A percepção, então, de que o marketing é importante para os museus se 

dá na medida em que é tomada como a atividade responsável pela construção 

de uma imagem positiva junto à sociedade, o que facilita a captação de 

recursos. 

Confirmou-se, dessa forma, o pressuposto de que o marketing e a 

captação de recursos ainda são entendidos e tratados como duas atividades 

distintas, que configura uma abordagem não estratégica do assunto. 

A prevalência de uma abordagem orientada para vendas também se faz 

notar quando analisados os dados a respeito das trocas de informação com o 

ambiente (ou seja, tanto no que se refere a levantamentos de informações 
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realizados pelos museus - junto a seus públicos ou sobre as empresas que são 

contatadas no processo de captação – quanto no tocante a disponibilização de 

informações). 

Pouco mais do que a metade dos respondentes declarou realizar 

pesquisas com seu público, e o perfil das informações que são solicitadas não 

caracteriza levantamento que seja feito para apoio a decisões. 

No conjunto de museus que realizam captação em empresas, apenas 7 

em cada 10 respondentes declara fazer levantamentos. De uma forma geral as 

informações acessadas  indicam uma pesquisa muito superficial, limitando-se à 

verificação de relacionamento da empresa com o museu ou das práticas de 

investimentos da empresa na área cultural. 

Apenas no grupo de captadores com postura favorável à captação em 

empresa foi declarado o levantamento de informações relacionadas ao negócio 

das empresas contatadas (posicionamento e imagem que a empresa busca no 

mercado em que atua e relação entre o produto da empresa e a atividade do 

museu), que indicam a busca de possibilidades de sinergias e de criação de 

valor. 

O resultado é que o grupo de captadores com postura favorável foi o 

único em que se verificou ocorrência de empresas que tomam a iniciativa do 

patrocínio (“em geral a empresa procura” ou “os dois ocorrem com a mesma 

freqüência”) na questão que solicitava a indicação da maneira como se dá a 

aproximação do museu com as empresas. No grupo cuja postura é reticente a 

indicação é de que “é sempre o museu que procura” ou “em geral o museu que 

procura”. No grupo cuja postura é contrária à captação em empresas, além da 

ocorrência de captação nessa fonte ser muito baixa, o patrocínio se dá sempre a 

partir de contatos realizados pelo museu (“é sempre o museu que procura”). 

Para que essa aproximação aconteça, no entanto, a obtenção de 

informações que orientem o investidor está restrita a contatos pessoais com os 
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representantes do museu (diretores ou associação de amigos) ou podem ser 

encontradas em material de divulgação do museu, segundo informação dos 

respondentes. Em uma verificação realizada nos sites dos museus que 

indicaram ser esse o canal de informação colocado à disposição para aqueles 

que pretendem investir no museu, não houve constatação de nenhum site em 

que houvesse menção à possibilidade de contribuições para a instituição. 

As informações sobre as contra-partidas oferecidas estão em linha com o 

perfil dos respondentes: aqueles que são favoráveis às trocas com empresas 

apresentam o maior leque de benefícios (além de convites e material impresso, 

também oferecem ingresso gratuito para os funcionários da empresa e eventos 

no museu); os benefícios oferecidos pelos captadores reticentes estão mais 

voltados à indicação do nome do patrocinador em material impresso (banners, 

convites, folders), enquanto que dentre os captadores contrários à aproximação 

os benefícios são ainda mais restritos, limitando-se à indicação do nome do 

patrocinador em convites e banners.  

 

OBJETIVO 3: Conhecer a formação da estrutura e o perfil do 

profissional responsável pela captação de museus brasileiros. 

PRESSUPOSTO RELACIONADO: Museus públicos tendem a ter a 

atividade de captação de recursos mais centrada na figura do diretor enquanto que 

museus privados apresentam maior estruturação para realizar atividades de captação. 

A captação de recursos, no geral, é bastante centrada na figura do 

diretor. Quando há a indicação de uma estrutura específica para a atividade de 

captação, percebe-se a prevalência de uma estrutura composta por profissionais 

de áreas técnicas do museu, cuja formação está relacionada aos assuntos 

internos do museu. 
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A indicação de estrutura interna ou externa específica para a captação ou 

a existência de captação realizada por profissionais da área de gestão foi muita 

baixa. 

Não foi comprovado o pressuposto de que museus públicos 

apresentariam maior ocorrência de centralização da captação de recursos nas 

mãos do diretor: indiferente do caráter da instituição – público ou privado – 

verificou-se que, a cada 10 museus, entre 6 e 7 concentram a responsabilidade 

pela atividade na figura de seu diretor. 

Analisando-se os resultados da captação em empresas de acordo com a 

responsabilidade pela captação, os dados indicam que em instituições cuja 

captação é realizada por uma estrutura - ainda que seja de profissionais de 

formação especializada no assunto do museu – há maior ocorrência de captação 

em empresas do que nos casos em que a responsabilidade está concentrada nas 

mãos do diretor. 

Como foi muito baixa a ocorrência de estrutura específica para captação 

ou a indicação de estrutura de captação composta por profissionais da área de 

gestão, não foi possível estabelecer relações com resultados obtidos nesses 

museus. 

Em que pese a pequena base de respondentes na questão referente ao 

perfil dos patrocínios obtidos, é possível, ainda, afirmar que o resultado da 

captação também é diferente de acordo com a postura do responsável pela 

captação: a ocorrência de patrocinadores permanentes é maior nos casos em que 

os respondentes são favoráveis às trocas com empresas, enquanto que o perfil 

do patrocínio obtido pelos captadores reticentes é de caráter eventual. 

 

OBJETIVO 4: Buscar estabelecer relações entre as práticas de captação 

de recursos adotadas por museus, as características dos museus e as posturas 
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apresentadas pelos responsáveis pela captação de recursos com os resultados 

obtidos na captação em empresas. 

PRESSUPOSTOS RELACIONADOS: 

 Museus com maior estrutura física realizam mais captação em empresas do 

que museus que não possuem estrutura física; 

 Quanto maior a orientação do museu para público, melhor será sua 

estratégia de captação, e maior o resultado da captação em empresas. 

Conforme já mencionado, foi estabelecida relação entre a postura do 

responsável pela captação e os resultados obtidos em empresas. 

As características da estrutura do museu não apresentaram relação direta 

com os resultados da captação em empresas, mas o que se pode verificar é que a 

aplicação dos recursos obtidos em empresas difere de acordo com a estrutura 

da instituição. Dentre os museus com estrutura completa ou parcial, houve 

indicação de utilização de recursos na manutenção do prédio, o que 

provavelmente se refere a patrimônio cultural, além de outros projetos como 

iluminação e condicionamento de ar. Os recursos obtidos pelos museus com 

estrutura básica foram aplicados em projetos de eventos, como exposições ou 

concursos, além de possibilitar atividades operacionais da instituição. 
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VII. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES 

 

Como limitação ao estudo aqui apresentado tem-se a restrita dimensão 

da amostra utilizada, que, apesar de não ter prejudicado a pesquisa, acabou por 

não permitir o estabelecimento de algumas conclusões às quais se pretendia 

chegar. 

Ainda que os grupos apresentados tenham ficado bastante bem definidos 

mesmo se tratando de pesquisa com pequena amostragem, uma validação 

quantitativa para os dados é recomendada e pode ser objeto de futuras 

pesquisas na área. 

Como se trata de um processo dinâmico em que as discussões parecem 

estar levando a mudanças nos comportamentos verificados, os resultados deste 

estudo devem ser tomados em função do cenário apresentado. 

 

SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

O número de pesquisas na área da cultura não é pequeno; no entanto, a maioria 

dos estudos está direcionada ao levantamento e compreensão de uso de 

incentivos fiscais. São poucas, ainda, as pesquisas que se propõe a conhecer o 

comportamento do investidor empresarial, e muito raras aquelas cuja intenção é 

verificar o comportamento do lado dos captadores de recursos. 

Dado que a Política Nacional de Museus está bastante comprometida com a 

formação e capacitação de profissionais da área de museologia, estudos 

relacionados aos aspectos da formação em gestão, captação de recursos e 

marketing desses profissionais configurará uma contribuição relevante neste 

momento. 
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APÊNDICE A – ANÁLISE QUALITATIVA DE PESQUISA REALIZADA 
PELO ICCV. 
 
Critérios definidos: 
 
AÇÃO EM SI MESMA Cidadania empresarial 

Declaram que investem por boa ação 
Doação de material disponível na empresa 
Decisão tomada pelo presidente da empresa sem 
deptos 

NÃO INTEGRADO (AÇÕES 
ISOLADAS) 

Declaram que o patrocínio é realizado para 
proporcionar determinado evento ou brinde 
Associação com a marca e associação com público-
alvo 

INTEGRADO 
 

Retorno institucional 
Público alvo e outros (funcionários, fornecedores, 
etc) 

ESTRATÉGICO 
 

Declaram que já possuem estratégia definida 
O evento deve estar enquadrado na estratégia 

INVESTIMENTO Declararam investir  somente em audiovisual  
 
 
As principais variáveis consideradas na análise são demonstradas na Tabela: 
 
A Lei é 

exigida? 
Departamento 

que decide 
Critério de decisão Motivo para 

investir 
Perfil de 
projetos 

patrocinados 

Atividade 
realizada 

Sim  Marketing  Agregar valor ao 
Público- Alvo e 
retorno social 

Imagem 
institucional e 
comunidade 
carente 

Teatro pequeno 
Festas regionais 

Patrocínio não 
integrado 

Sim  Marketing  Estar em linha com 
valores da 
empresa e 
possibilidade de 
uso de lei 
incentivo 

Consciência de 
que empresa 
precisa investir 

Teatro pequeno 
Projetos sociais 

Ação em si 
mesma 

Sim  Marketing  abrangência Proporcionar 
aceso acesso à 
cultura p/ 
sociedade 

Espaço cultural 
Projetos sociais 

Patrocínio não 
integrado 

Sim  Marketing custo Brindes – 
relacionados à 
cultura 
 
 

livros Patrocínio não 
integrado 
(brinde) 

Sim  Marketing e 
patrocínio 

Lei, abrangência, 
retorno 
institucional, 
target 

Imagem 
institucional 
retorno 
comercial, 
retorno de 
mídia 

Teatro grande 
Musical 
Bienal do livro 

Patrocínio 
integrado 
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Não  Marketing  e 
promoção 
eventos 

Público-alvo , 
abrangência 
nacional, mídia 

Proporcionar 
atrações 
nacionais e 
internacionais 

Grandes 
projetos com 
nome da 
empresa – 
grandes grupos 
de teatro e 
musica  com 
visibilidade 

Patrocínio 
estratégico 

Não  Marketing Posicionamento 
estratégico da 
empresa e lei 

Retorno de 
imagem e 
sociedade 

Patrimônio 
cultural 
Artes plásticas 

Patrocínio 
integrado 

Não  Presidência Sem critério Retorno 
positivo à 
sociedade 

Orquestra 
sinfônica; 
Festival cinema; 
Esporte 

Ação em si 
mesma 

Não  Com. social Abrangência e 
continuidade 

Imagem da 
empresa no 
público-alvo,  
sociedade 

Grandes 
projetos: 
cinema, música, 
patrimônio 
 

Patrocínio 
integrado 

Não  Marketing 
institucional 

Lei; estar em linha 
c/ estratégia, 
visibilidade; 
público-alvo 

Democratização 
da cultura; 
Uso de 
incentivo para 
beneficiar  
público da 
empresa 

Grandes 
projetos com 
nome da 
empresa 
Musica; social 

Patrocínio 
integrado 

Não  Eventos e 
assuntos 
corporativos 

Adequação os 
objetivos de 
marketing da 
empresa, 
localização, 
público-alvo  

Marca 
Aproximação 
com públicos 

Projetos 
diferenciados: 
mostra de arte 
brasileira; 
filarmônica  

Patrocínio 
estratégico 

Não  Comunicação e 
relações sociais 

Critérios internos 
estabelecidos e 
divulgados: estar 
em linha com 
posicionamento, 
p.alvo, mídia, p. 
interno da 
empresa, 
sociedade 

Objetivos 
estratégicos: 
público interno 
e externo, 
clientes e não 
clientes, 
valorização da 
marca 

Patrimônio 
cultural, teatro, 
música, artes 
plásticas 

Patrocínio 
estratégico 

Sim Marketing Cultura e valores 
da empresa 

Retorno de 
imagem e 
incentivos 
fiscais 
 

Livro, fotografia  Patrocínio não 
integrado 
(brinde) 

Não   Marketing e 
diretoria 

Em linha com 
estratégia de 
marketing da 
empresa 

Agregar valor à 
Marca 

Grupo de teatro 
de funcionários 
Grupo vocal de 
funcionários da 
empresa e 
fornecedores 
Shows 
Teatro; livros 

Patrocínio 
estratégico 
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Não  Marketing Não tem Ajudar artistas 
do Estado 

Variedades de 
pequenas coisas 

Ação em si 
mesma 

Sim Comunicação ou 
planejamento 

Estar em linha com 
objetivos da 
empresa 

Imagem 
institucional 
junto ao 
público-alvo 

Pequenos 
eventos que 
possam ser 
apresentados no 
clube da 
empresa 

Patrocínio não 
integrado  

Sim  Coordenação de 
projetos culturais 

Importância para a 
sociedade; leis de 
incentivo; retorno 
do investimento 

Agregar valor à 
marca, 
visibilidade, 
sociedade 

Grandes 
produções de 
teatro e dança 
com nomes 
conhecidos 
Livro 

Patrocínio 
integrado 

Sim Diretoria de 
comunicação 
corporativa 

Sinergia com 
política da 
empresa, verba 
(imposto a pagar) 

Contribuição e 
incentivo aos 
valores 
culturais 

Cinema (lei 
áudio) 
Grandes 
restaurações; 
grandes 
produções de 
teatro e ópera 

Patrocínio 
estratégico 

Sim Superintendência  Não tem Divulgação 
Uso de lei 

Teatro e música Patrocínio não 
integrado 

Não  Marketing  Visibilidade junto 
ao público-alvo 

Divulgar marca 
junto ao 
público-alvo, 
aproximação 
com público-
alvo, 
fornecedor 

Pequenos 
projetos 
relacionados ao 
público-alvo 

Patrocínio 
integrado 

Sim  Gerência de 
cultura 

Possibilitar 
visibilidade 

Uso de lei 
Agregar 
imagem à 
marca 

Já tem eventos 
definidos e 
encaixa os 
projetos 

Patrocínio 
estratégico 

Sim 
 

Marketing  Visibilidade da 
marca 

Retorno 
institucional 

Projetos que 
atingem 
grandes 
públicos 

Patrocínio 
integrado 

Não  Comunicação 
social e área 
corporativa 

Incentivo fiscal 
Valores da 
empresa 
Temas nacionais 
Possibilidade de 
divulgação 

Imagem 
corporativa 
 

Museus 
Orquestras 
Bienal 
Projetos sociais 

Patrocínio 
estratégico 

Sim  Deptos. 
definidos para 
cada área  da 
cultura 

Estratégias 
definidas – 
vinculação com 
tecnologia 

Imagem 
corporativa 

Instituto próprio 
Oferece arte e 
educação para 
agregar valor à 
marca 

Patrocínio 
estratégico 

Sim  Desenvolvimento 
social 

Ações regionais Aproximação 
com público 
(empresa com 
ação regional e 
problemas de 
imagem) 

Pequenas 
manifestações 
locais 

Patrocínio 
integrado 
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Não  Gerência cultural Aproximação com 
público 

Imagem 
institucional 

Música, teatro e 
exposições não 
necessariamente 
grandes 

Patrocínio 
integrado 

Não Presidência Imagem 
institucional 

Retorno de 
imagem 

Teatro com 
atores 
conhecidos e 
show de cantor 
conhecido 

Patrocínio 
integrado 

Sim  Diretoria Promover cultura 
regional (sic) 
Promover imagem 
junto a público da 
região  

Uso de lei, 
imagem 
institucional 

Concertos  Patrocínio 
integrado 

Não  Assuntos 
corporativos  

Estratégia 
definida: para 
marca 
institucional, 
valorização da 
cultura brasileira 

Agregar 
imagem à 
marca  
Ação junto a 
diversos 
públicos  

Literatura  Patrocínio 
estratégico 

Sim  Comunicação 
corporativa 

Uso de lei 
Áreas definidas da 
cultura 
 

Imagem 
corporativa 

Apresentações 
internacionais 

Patrocínio 
integrado 

Não  Comunicação 
empresarial 

Geração de outros 
produtos (livros, 
vídeos, discos) 

Imagem 
corporativa e 
material para 
divulgação 
junto a públicos 
específicos  
 

Grandes 
projetos de 
patrimônio, 
museus, 
literatura 

Patrocínio 
integrado 

Não  Marketing e 
comunicação e 
presidência  

Aproximação com 
público-alvo  

Agregar 
imagem; 
Oportunidades 
de eventos com 
o público 

Cinema 
Teatro  
Música  

Patrocínio não 
integrado 

Sim   Gerência de 
patrocínio  

Adequação do 
projeto ao plano de 
comunicação 
institucional  

Imagem da 
marca (empresa 
com problemas 
de imagem) 

Projetos de 
grande 
visibilidade: 
dança, cinema 
patrimônio, 
museus 
 

Patrocínio 
integrado 

Não  Marketing 
corporativo 

Alinhados com 
perfil definido de 
ações: tradição e 
cultura brasileiras 

Imagem de 
marca 

Grandes 
projetos 
Patrimônio  

Patrocínio 
estratégico 

Não  Marketing Não há critérios 
definidos 

Retorno de 
imagem 

Museus 
Teatro 
Filmes 

Ação de 
mecenato ou 
doação  

Não Marketing Divulgação da 
marca 

Imagem marca Fotografia Patrocínio não 
integrado 

Não  Gestão 
empresarial 

Não tem estratégia 
definida 

Uso de 
incentivos 
fiscais 

Artes plásticas Ação de 
mecenato ou 
doação  
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Não  Comissão: 
comunicação 
social, 
administrativa e 
financeira 

Uso de incentivo 
para divulgação da  
marca junto a 
diversos públicos 
de interesse 
 

Imagem 
Divulgação 

Cinema, teatro 
(grandes 
produções)  

Patrocínio 
integrado 

Não  Marketing  Visibilidade 
contrapartidas 

Projeção 
institucional 

Museu 
Dança 
Pintura  

Patrocínio 
integrado 

Não  Assessoria 
investimentos 
sociais 

Uso de incentivos 
Estratégias pré-
definidas 

Ação cultural 
faz parte da 
estratégia da 
empresa; 
Imagem 
Público interno 
e externo 
 

Somente 
prêmios 

Patrocínio 
estratégico 

Não  Propaganda  Uso de lei e 
exposição da 
marca; público-
alvo da empresa 

Agregar 
imagem à 
marca 
 
 

Não respondeu Patrocínio  não 
integrado 

Não  Assuntos 
corporativos 

Atender à 
comunidade como 
um todo 

Imagem 
institucional 
Mídia 
alternativa 

Grandes 
projetos: com o 
nome dos 
produtos da 
empresa; 
Museus 
Música 
Arte 
Dança 
 

Patrocínio 
estratégico 

Não Comercial Responsabilidade 
social 

Retorno do 
apoio (não 
especifica) 
 

Teatro  Ação de 
mecenato ou 
doação 

Sim 
 

Área de projetos 
culturais 
incentivados 

Retorno 
institucional 
Retorno social 

Retorno 
institucional 
 

Cinema; 
Livro; 
Museu; 
Patrimônio 
cultural 
Teatro (festivais 
e manutenção) 

Patrocínio não 
integrado 

Não  Comunicação e 
marketing + 
assessoria em 
projetos 

Alinhamento com 
objetivos de 
patrocínio da 
empresa – cultura 
e desenvolvimento 
social 

Imagem da 
empresa 

Audiovisual; 
Teatro (nomes 
conhecidos); 
Artes visuais 

Patrocínio 
estratégico 

Sim  Marketing e 
comunicação  

Público-alvo 
 

Imagem da 
empresa; 
Aproximação 
com público-
alvo  
 

Bienal; museus; 
Livros; 
exposições  

Patrocínio 
integrado 
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Não  Marketing  Target; mídia; 
retorno em mídia 
espontânea;  
possibilidade de 
relacionamento 
com assinantes da 
empresa 

Imagem da 
empresa 

Audiovisual; 
grandes projetos 
de música, 
teatro 

Patrocínio 
integrado 

Sim  Área de projetos 
culturais 

Projetos com 
possibilidade de 
continuidade; 
valores regionais; 
atingir público-
alvo da empresa 

Retorno 
institucional, de 
marketing e de 
relacionamento, 
business to 
business 

Museu; 
arquivos; teatro; 
bibliotecas 

Patrocínio 
estratégico 

Não  Comunicação 
social 

Imagem 
institucional 

Imagem Somente 
audiovisual 

Investimento 

Não  Comunicação 
corporativa 

Vinculação com 
público da 
empresa 

Imagem 
institucional 

Teatro itinerante 
que atinge 
público da 
empresa 

Patrocínio 
integrado 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
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SEUS DADOS 
 
1) DADOS GERAIS: 

Nome da Instituição:_________________________________Sigla:_________ 

Localização:Cidade ____________________________Estado _____________ 

Site:www._______________________________________________________ 

Respondente (nome e cargo): _______________________________________ 

Email do respondente:_____________________________________________ 
 
2) NATUREZA ADMINISTRATIVA:  
Caráter da Instituição: Público (   )     Privado (   ) 
 
Se for Público: (   ) Federal (   ) Estadual  (   ) Municipal 
Vinculado a algum órgão, instituição ou fundação?_______Qual?_________________ 
 
Se for Privado: (   ) Instituição Juridicamente Autônoma 
   (   ) Fundação 
   (   ) Associação Civil 
   (   ) Outros: __________________________ 
Instituição vinculada a 
(   ) Organização Religiosa Não Universitária 
(   ) Empresa. Qual (is):___________________________________ 
(   ) Associação Desportiva 
(   ) Universidade ou Instituição de Ensino Superior 
(   ) Outros: ____________________________________________ 
 
3) ESTRUTURA 
Sua estrutura compreende: 
(   ) Área construída:__________________ 
(   ) Loja 
(   ) Espaço para eventos separado da área de exposição. Tamanho:  
(   ) Cantina 
(   ) Restaurante para visitantes. Tamanho:  
(   ) Auditório. Tamanho (em número de assentos):  

 
4) VISITANTES 
Número de visitantes (ano de 2002): 
Realiza pesquisa sobre o perfil dos visitantes? 
(   ) Sim, freqüentemente (   ) Sim, esporadicamente  (   ) Não 
Que informações são levantadas nas pesquisas com os visitantes: 
 
5) COLEÇÕES  
Indique, assinalando com uma cruz, quais os tipos de coleções existentes no museu. 
Arqueologia Arte 
Etnologia Ciência e Tecnologia 
Antropologia Documentos 
Mobiliário História Natural 
Geologia Fotografia 
Marítimo Militar 
Indústria Numismática 
Transporte Filatelia 

 Outros tipos de coleções não indicadas acima. (Quais?) 
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A RESPEITO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
 
1) SUA OPINIÃO: 

 
Indique seu grau de concordância com as frases abaixo pontuando de 1 a 5, 
indicando: 1 se você concorda totalmente e 5 se você discorda totalmente: 
 

a. Considero que as empresas são ou podem vir a ser uma fonte 
importante de captação de recursos para minha instituição. 

1          2          3          4          5 
 

b. Em geral a relação dos museus com as empresas é complicada porque 
o museu está sempre pedindo alguma coisa. 

1          2          3          4          5 
 

c. Considero que a minha instituição tem muito a oferecer para a iniciativa 
privada em troca dos investimentos que sejam feitos em minha 
instituição. 

1          2          3          4          5 
 
d. Entendo que é dever das empresas investir na área cultural. 

1          2          3          4          5 
 

e. Para buscar recursos nas empresas entendo que o museu deva 
oferecer algo em troca. 

1          2          3          4          5 
 

f. Entendo que o museu, por ser uma instituição sem fins lucrativos e a 
serviço da sociedade, não deve associar sua imagem à da iniciativa 
privada. 

1          2          3          4          5 
 

g. Um museu só deve fazer captação em empresas quando não tiver outra 
fonte. 

1          2          3          4          5 
 

h. Considero a atividade de marketing importante para as instituições 
museológicas. 

1          2          3          4          5 
 
i. Entendo que atividades de marketing para museus incluem: (favor 

descrever): 
 
 
 

j. Para captar em empresas, é importante que o museu tenha algumas 
características. Assinale o grau de importância delas (por favor, indique 
1 a 5, sendo 1 o fator mais importante): 
(   ) um diretor que possua visibilidade no meio empresarial  
(   ) uma boa estratégia de marketing 
(   ) uma boa estratégia de captação 
(   ) imagem conhecida e valorizada pelo público que freqüenta museus 
(   ) imagem conhecida e valorizada pelo público em geral 
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2) SUA ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO 
 
a. Quem é o responsável por realizar a captação de recursos para o 

museu? 
(   ) Diretor 
(   ) Outra pessoa – quem/qual o cargo?__________________________ 
(   ) Departamento de captação 
(   ) Outro departamento: qual?_________________________________ 

 
b. Indique abaixo a composição da estrutura de captação e qual a 

formação dos componentes: 
 

no. 
pessoas 

Função  Formação da pessoa 
(titulação / especialização)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
3) SUAS ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO: 

 
a. Do total do volume de recursos recebidos por sua instituição no ano de 

2002, indique o percentual aproximado advindo de cada uma das 
fontes: 
 

FONTE 2002 (%) 
EMPRESAS         % 
INDIVÍDUOS         % 
GOVERNO         % 

INSTITUIÇÕES 
Quais: 

 

        % 

FUNDAÇÕES 
Quais: 

 

        % 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS          % 
Outros - indicar:     

 
       
       

        % 

 
 
b. A instituição capta ou já captou recursos em empresas? 

(   ) sim    (   ) não (encerre). 
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c. Neste ano de 2003 o montante recebido de EMPRESAS, em 
comparação  com o total de 2002, tem tendência a: 

(   ) permanecer igual 
(   ) aumentar 
(   ) diminuir 
PORQUE:  
 
 

d. Sua instituição recebe recursos de EMPRESAS para qual finalidade? 
Assinale aquelas que se aplicam ao seu caso: 

 (   ) Financiamento de suas atividades diárias  
 (   ) Manutenção do prédio 
 (   ) Exposições 
 (   ) Projetos especiais: quais 
 (   ) Outros:________________ 
 

e. Em sua opinião, os fatores que levam as empresas a doar para seu 
museu são: (por favor, indique 1 a 5, sendo 1 o fator mais 
importante) 

 
(   ) Grau de relacionamento com os dirigentes do museu  
(   ) Existência de incentivos fiscais 
(   ) Existência de contrapartidas 
(   ) Imagem do museu na sociedade 
(   ) outros fatores: quais_____________________________________ 
 

f. A aproximação do seu museu a empresas acontece da seguinte forma: 
(assinale apenas uma alternativa) 

 
(   ) É sempre a empresa que procura pelo museu 
(   ) Em geral é a empresa que procura pelo museu 
(   ) É sempre o museu que procura pela empresa  
(   ) Em geral é o museu que procura pela empresa 
(   ) Os dois ocorrem com a mesma freqüência. 
 

g. O museu faz levantamento dos dados da empresa a ser contatada? 
Sim (    )                  Não (   )  (passe para o item i ) 
 

h. Que informações são levantadas sobre as empresas que são 
contatadas pelo museu? 

 
(   ) Tamanho da empresa 
(   ) Histórico de aproximação da empresa com museus ou outras 
entidades sem fins lucrativos 
(   ) Setor de atividade ou origem da empresa 
(   ) Proximidade física da empresa (ser na mesma região) 
(   ) Grau de relacionamento pessoal do dirigente da empresa com o 
museu 
(   ) Relação entre o produto da empresa e a atividade do museu. 
(   ) Dados históricos sobre a estratégia de investimento da empresa em 
cultura 
(   ) Posicionamento ou imagem que a empresa busca no mercado em 
que atua. 
(...) Outras. Quais?_________________________________________ 
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i.Quais são os canais que o museu disponibiliza para que aqueles (pessoas ou 
empresas) que queiram investir no museu possam fazê-lo? 

 
 

j. Assinale abaixo os benefícios que seu museu oferece às empresas 
investidoras: 

 
(   ) Ingresso gratuito para funcionários da empresa 
(   ) Material com nome da empresa: 

(   ) Banners 
(   ) Convites 
(   ) Camisetas 
(   ) Outros materiais:___________________ 

(   ) Outros benefícios: quais? 
 
(   ) Não oferece benefícios 

   
k. Das empresas que investem no museu, indique o percentual de 

 
Empresas que são patrocinadoras permanentes do museu:________% 
Empresas que são patrocinadoras constantes do museu:__________% 
Empresas que são patrocinadoras eventuais:___________________% 
Empresas que investiram apenas 1 vez:_______________________% 

 
l. Das empresas que investem no seu museu: 

____% utilizam recursos da lei Federal (Rouanet) 
____% utilizam recursos da lei Estadual (qual lei__________________) 
____% Municipal (qual lei:____________________________________) 
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APÊNDICE C – EMAIL ENVIADO AOS MUSEUS 

 
 
 
 
 
 
Prezados Senhores, 
  
 
Esta é a segunda chamada para a participação do Herbário do Departamento de 
Botânica do Instituto de Biociências da USP na pesquisa sobre captação de 
recursos em museus do Brasil.  
 
  

Colabore! SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE! 
  
Para acessar o formulário e contribuir para a pesquisa, clique no link abaixo: 
 
  

www.fgvsp.br/museus 
  

Ao abrir o link, digite o código de acesso: museu2003 
  

OS MUSEUS QUE RESPONDEREM O QUESTIONÁRIO RECEBERÃO UM 
RELATÓRIO COM OS DADOS CONSOLIDADOS A RESPEITO DA CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS NOS MUSEUS DO BRASIL. 
 
  
Contamos com sua colaboração e desde já agradecemos! 
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APÊNDICE D – EMAIL ENVIADO PELO DIRETOR DO ICOM AOS 
ASSOCIADOS 
 
 
 
 
 
 
 
Caros colegas 
 
 
Estamos encaminhando aos museus e membros do ICOM uma pesquisa que 
está sendo desenvolvida pela colega Ivani Becker, da Fundação Getúlio 
Vargas de São Paulo, referente a uma tese de doutorado na área de 
captação de recursos para museus. 
  
O intuito desta pesquisa é levantar dados acerca das práticas e do 
pensamento vigente em nossas instituições a respeito da captação de 
recursos, em especial da realizada em empresas. 
  
Considerando a importância de possuirmos dados estatísticos acerca de 
diferentes áreas relacionadas à atuação profissional sobre as quais existe 
carência de informações, estamos apoiando este trabalho.  
  
Para acessar o formulário e contribuir com a pesquisa, clique no link abaixo.  
  
 www.fgvsp.br/museus 
  
Ao abrir o link, digite o código de acesso: museu2003 
  
 
Esperamos sua cooperação.  
  
Atenciosamente, 
  
  
Luiz Antônio B. Custódio 
Presidente 
ICOM Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS: PLANEJAMENTO, PRÁTICA E RESULTADOS 218

APÊNDICE E – BOLETIM USP -CPC 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

[Publicado em 03/09/2003] 
 

 

O ICOM-Brasil encaminhou aos museus e membros do ICOM uma 
pesquisa que está sendo desenvolvida pela pesquisadora Ivani Becker, 
referente à tese de doutorado na área de captação de recursos para 
museus brasileiros. O objetivo é levantar dados sobre essas práticas, e 
é direcionada aos responsáveis pela captação de recursos dos museus. 
Pode ser respondida online, no endereço: 
http://www.fgvsp.br/museus, e o código para acesso ao conteúdo é 
"museu 2003". 

 
 
http://www.usp.br/cpc/cpcinfo/092003/cpcinfo_noticias.html#CPC 
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APÊNDICE F – MATRIZ DE RELACIONAMENTO DE VARIÁVEIS 
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