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RESUMO 

Para contribuir com iniciativas de fomento às artes cênicas, este trabalho tem como finalidade 

apresentar um plano de negócio que prevê a criação de um acervo público de figurinos para 

receber, preservar, organizar e disponibilizar para aluguel figurinos provenientes de doação de 

grupos independentes da área de artes cênicas na cidade de São Paulo. O estudo propõe que a 

implementação do plano de negócio e seu funcionamento sejam viabilizados por meio de 

recursos captados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, numa parceria entre a Secretaria 

Municipal de Cultura e uma organização social. Sugere-se ainda um mecanismo para que os 

figurinos, considerados patrimônio móvel, sejam incorporados ao patrimônio público, quando 

efetivada a doação ao acervo. Para atingir os objetivos da pesquisa, foram adotados diferentes 

métodos para a coleta de dados: revisão bibliográfica com ênfase em políticas públicas, 

patrimônio móvel, doação e acervo público de figurinos; entrevistas semi-estruturadas e 

questionários. É de interesse público que, criado esse acervo de figurinos, ele seja acessível à 

população em geral envolvida em manifestações artísticas, tais como escolas, grupos amadores 

ou profissionais de artes cênicas, eventos, festas religiosas, projetos sociais, entre outros. Esses 

aspectos revelam a atualidade da temática, que concerne diretamente à potencialização de 

recursos do setor público.   

 

Palavras-chave: Políticas públicas, Plano de Negócio, Doação, Acervo de figurinos 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

With the goal of supporting initiatives to promote the performing arts area, this work aims at 

presenting a business plan for the creation of a public costume collection to receive, preserve, 

organize, and make available for rental costumes donated by independent performing arts 

groups in São Paulo city. The study proposes that the implementation of the business plan as 

well as its operation are made possible through funds raised by the Federal Law for Promotion 

of Culture in a partnership between the Municipal Department of Culture and a social 

organization. A public mechanism is also suggested so that the costumes, considered mobile 

public asset, are incorporated into a public asset, when the donation to the costume collection 

is made. To achieve the research objectives, different methods were used for data gathering: 

literature review with emphasis on public policies, mobile public asset, donation, and public 

costume collection; semi-structured interviews and questionnaires. It is of public interest that, 

once this public costume collection is created, it is made accessible to the general public 

involved in artistic manifestations, such as schools, amateur or professional groups in the 

performing arts, events, religious festivals, social projects, among others. These aspects reveal 

the topicality of the theme, which directly concerns the potentialization of public sector 

resources. 

 

Keywords: Public policies, Business Plan, Donation, Costume collection 

 

 



 
 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1- Justificativa para doar ou não ................................................................................... 55 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1- Perfil das entrevistas................................................................................................ 20 

Quadro 2- Ferramentas utilizadas no plano de ação da Praça .................................................. 72 

Quadro 3- Políticas de fidelização e atração ............................................................................ 73 

Quadro 4-Cenários .................................................................................................................... 78 

Quadro 5- Matriz Swot ............................................................................................................. 81 

 

  



 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1- Organograma da Central técnica de produções artísticas ......................................... 45 

Figura 2- Organograma do Centro Técnico CTA ..................................................................... 48 

Figura 3- Distribuição da atuação profissional. ........................................................................ 49 

Figura 4- Distribuição dos participantes quanto a origem de atuação dos artistas. .................. 50 

Figura 5- Distribuição dos participantes quanto ao tempo de atuação na área......................... 52 

Figura 6- Experiência com doação à órgão público ................................................................. 57 

Figura 7- Representação do Plano de Negócio. ........................................................................ 59 

Figura 8- Acessibilidade financeira .......................................................................................... 64 

Figura 9- Organograma do Acervo Público de Figurinos ........................................................ 66 

 

  



 
 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 14 

2 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................... 17 

3 PROPOSTA METODOLÓGICA ...................................................................................... 18 

3.1 Pesquisa Bibliográfica ...................................................................................................... 18 

3.2 Entrevistas ......................................................................................................................... 19 

3.3 Questionários .................................................................................................................... 21 

3.4 Plano de negócio ............................................................................................................... 22 

4 CONTEXTUALIZAÇÃO ................................................................................................... 24 

4.1 A manutenção dos grupos e seus espaços ....................................................................... 24 

4.2 O Ministério da Cultura e o fomento à cultura ............................................................. 27 

4.3 Editais ................................................................................................................................ 34 

4.4 Valor público ..................................................................................................................... 36 

4.5 Doação do particular para a administração pública ..................................................... 38 

4.6 Acervos .............................................................................................................................. 41 

4.6.1 Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri ....................................... 41 

4.6.2 Centro Técnico do Teatro Castro Alves ...................................................................... 45 

5. QUESTIONÁRIOS ............................................................................................................ 49 

5.1 Perfil dos participantes .................................................................................................... 49 

5.1.1 Principal área de atuação ................................................................................................. 49 

5.1.2 Origem de atuação dos artistas ........................................................................................ 50 

5.1.3 Tempo de atuação profissional ........................................................................................ 51 

5.2 Destino e Conservação dos figurinos .............................................................................. 52 

5.2.1 Destino dos figurinos ....................................................................................................... 52 

5.2.2 Espaço e condições de armazenamento ........................................................................... 53 

5.3 Interesse em recorrer a um acervo público .................................................................... 53 

5.3.1 Sobre doação de figurinos ao acervo público .................................................................. 54 

5.4 Sobre participar de uma cooperativa de figurinos ........................................................ 55 

5.5 Sobre a experiência de doar para um órgão público ..................................................... 56 



 
 

 

 

6. PLANO DE NEGÓCIO ..................................................................................................... 58 

6.1 Resumo Executivo ............................................................................................................ 58 

6.2 Análise de mercado ........................................................................................................... 60 

6.2.1 Mapa de Stakeholders ...................................................................................................... 60 

6.2.2 Stakeholders externos ...................................................................................................... 60 

6.2.3 Concorrentes .................................................................................................................... 61 

6.2.4 Parceiros .......................................................................................................................... 61 

6.4.5 Stakeholders internos ....................................................................................................... 62 

6.3 Potencial de mercado........................................................................................................ 62 

6.4 Descrição do serviço ......................................................................................................... 63 

6.4.1 Características .................................................................................................................. 63 

6.4.2 Diferencial ....................................................................................................................... 63 

6.4.3 Argumentos a favor da criação de um acervo de figurinos ............................................. 64 

6.5 Estratégia do Negócio ....................................................................................................... 65 

6.5.1 Missão .............................................................................................................................. 65 

6.5.2 Visão ................................................................................................................................ 65 

6.5.3 Valores ............................................................................................................................. 65 

6.5.4 Objetivos .......................................................................................................................... 65 

6.6 Plano operacional ............................................................................................................. 66 

6.6.1 Equipe .............................................................................................................................. 66 

6.7 Plano de marketing ........................................................................................................... 69 

6.7.1 Produto ............................................................................................................................ 69 

6.7.1.1 Regras de aluguel ....................................................................................................................... 70 

6.7.2 Preço ................................................................................................................................ 70 

6.7.2.1 Análise de concorrência ............................................................................................................. 70 

6.7.3 Praça ................................................................................................................................ 71 

6.5.3.1 Ferramentas ................................................................................................................................ 71 

6.7.4 Promoção ......................................................................................................................... 73 

6.7.5 Pessoas ............................................................................................................................. 73 

6.7.5.1 Personas identificadas ................................................................................................................ 74 

6.8 Plano financeiro ................................................................................................................ 76 

6.8.1 Cenários ........................................................................................................................... 77 

6.8.1.1 Cenário Base .............................................................................................................................. 77 



 
 

 

 

6.8.1.2 Cenário Otimista ........................................................................................................................ 77 

6.8.1.3 Cenário Pessimista ..................................................................................................................... 77 

6.8.2. Investimento Inicial ........................................................................................................ 78 

6.8.3 Fonte de recursos ............................................................................................................. 78 

6.8.4 Custos de implementação e custo fixo ............................................................................ 79 

6.8.5 Indicadores de Viabilidade Financeira do Projeto ........................................................... 80 

6.9 Matriz SWOT ................................................................................................................... 81 

6.10 Pontos fortes e fracos ...................................................................................................... 81 

6. DISCUSSÃO ....................................................................................................................... 83 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 93 

APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO 1 .................................................................................... 98 

APÊNDICE B- PESQUISA DE MERCADO ..................................................................... 101 

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA ............................................................................ 105 

 

 



14 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Néspoli (2018): 

 

Se os museus brasileiros, locais destinados à preservação e pesquisa da 

História e da Cultura, não recebem a devida atenção, imagine a dificuldade 

das companhias de teatro para manter acervos de uma arte intrinsecamente 

associada ao efêmero. Não raro faltam condições técnicas para manter desde 

o mais básico, transporte e armazenamento – um galpão mesmo não 

climatizado gera custos – até o mais sofisticado, como catalogação, limpeza e 

tratamento adequado para manter longe mofo, cupins e tudo o que provoca 

deterioração. Encarecimento da produção e precarização da cena pela não 

transmissão de saberes aprimorados ao longo de gerações são consequências 

da constante perda de memória no teatro brasileiro. (grifo do autor) 

 

O interesse pelo tema dessa dissertação veio da experiência da pesquisadora como 

Assessora de Artes Cênicas da Secretaria de Estado de Cultura de Minas quando foi responsável 

por administrar 4 edições do Cena Minas - Prêmio Estado de Minas Gerais de Artes Cênicas, 

edital que contemplava teatro, dança e circo. Nesse edital o recurso era captado por um instituto 

parceiro do órgão público via Lei Rouanet. Já em São Paulo, a autora teve a oportunidade de 

participar da organização do acervo de figurinos de um grupo teatral (Grupo TAPA) e pôde 

constatar as dificuldades em garantir as boas condições de manutenção.  

Alguns atores dos núcleos de pesquisa fazem voluntariamente a organização do acervo 

do Grupo TAPA, porém o resultado mostra-se limitado e insuficiente, considerando a falta de 

verbas para investir na infraestrutura e higienização necessárias. Nesse ponto, a atenção foi 

despertada para o grande número de grupos da área de artes cênicas na capital paulista, que em 

situação semelhante, possuem figurinos mal acondicionados e sem possibilidade de serem mais 

bem cuidados, o que impede inclusive o aproveitamento de muitas das peças. O conhecimento 

como gestora de que existem mecanismos burocráticos e de fomento que poderiam vir a 

beneficiar os grupos independentes na resolução do problema com os acervos foi o norte deste 

trabalho. O presente estudo propõe apresentar um plano de negócio para criação de um acervo 

que possa receber, armazenar, organizar de forma adequada e disponibilizar para aluguéis os 

figurinos utilizados em manifestações artísticas de São Paulo. 

Propor ações de reconhecimento dos direitos culturais é algo que pode fortalecer uma 

área fragilizada e, muitas vezes, negligenciada pelo poder público, fornecendo uma nova 

dimensão para as políticas culturais. Roland Gori (2016), em entrevista para o Le Monde, 

afirma que “[...] temos necessariamente de aceitar o desafio da modernidade e permitir que, 
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pela cultura, pela informação, pela educação e pela assistência, o passado, o presente e o futuro 

se conectem[...]”. Essa colocação é coerente com documentos e formulações nos organismos 

internacionais que versam sobre recomendações para o campo da cultura. A UNESCO traz uma 

Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 

reconhecendo que os direitos culturais, em especial o direito à livre participação na vida 

cultural, colocando no artigo XXVII da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

que “toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de gozar 

das artes e de aproveitar-se dos progressos científicos e dos benefícios que deles resultam”, 

significando com isso o direito à livre criação como dimensão ativa e o direito à fruição como 

dimensão passiva, ultrapassando assim o entendimento de simples acesso à cultura 

(VARELLA, 2013).  

O subsídio público para a cultura no Brasil é constantemente alvo de críticas pela 

desinformação sobre seu funcionamento e suas necessidades, fato que fica extremado quando 

os próprios agentes do governo apoiam o desmantelamento das políticas públicas para a área. 

Em momentos em que a formação do governo tende a um perfil de direita (ou extrema-direita), 

é comum que a opinião pública seja estimulada a associar subsídios à produção cultural com 

privilégios, sem argumentos que sustentem essas críticas. Sobre as instabilidades na política 

cultural e o perfil do regime político vigente, Rubim (2012, p.11) afirma que “A história das 

políticas culturais do Estado nacional brasileiro pode ser condensada pelo acionamento de 

expressões como: autoritarismo, caráter tardio, descontinuidade, desatenção, paradoxos, 

impasses e desafios”. Todas essas características, efetivamente, continuaram a aparecer nas 

décadas seguintes, permanecendo nos dias de hoje.  

Esta pesquisa não pretende focar na discussão sobre as leis de incentivo, no entanto, ao 

buscar identificar um problema público e ao apontar soluções ou sugestões de melhoria, que 

atendam aos interesses do governo e dos grupos independentes de artes cênicas, com recorte 

nos acervos físicos de figurinos, é importante passar pela questão específica da Lei Federal de 

Incentivo à Cultura1 (BRASIL, 1991). A sobrecarga dessa que se tornou a mais importante 

política pública para a área será abordada com fins de esclarecer ou ilustrar parte do problema 

que leva à necessidade de se buscar alternativas de ações públicas como um acervo de figurinos. 

Essa proposta, portanto, pretende beneficiar uma área vulnerável dependente de mecanismos 

 

1 Lei nº 8.313 do dia 23 de dezembro de 1991, conhecida como Lei Rouanet instituiu o Programa Nacional de 

Apoio à Cultura – PRONAC e propõe uma política de incentivos fiscais através da captação de parte do imposto 

de renda de empresas e pessoas físicas para aplicação em ações culturais (BRASIL, 1991). 
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de incentivo inconstantes, como é o caso dos editais.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar um plano de negócio para criação de um acervo público para aluguel de 

figurinos na cidade de São Paulo. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1.1 Apresentar o estudo realizado para elaboração do plano de negócio, que prevê a 

criação de um acervo público para abrigar, preservar e disponibilizar para aluguel, figurinos 

provenientes de doação de grupos independentes da área de artes cênicas na cidade de São 

Paulo. 

2.1.2 Identificar a viabilidade do acervo de figurinos junto ao público alvo. 

2.1.3 Sugerir parceria com uma organização social para elaboração de projeto de 

captação de recursos via incentivo fiscal da Lei Rouanet para investimentos em infraestrutura 

e funcionamento do acervo. 

2.1.4 Propor junto à Secretaria Municipal de Cultura a inclusão de uma cláusula em 

editais para área de artes cênicas, prevendo que os grupos contemplados façam posterior doação 

dos figurinos para o acervo público. 
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3 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

A natureza desta pesquisa é aplicada, uma vez que tem o objetivo de gerar 

conhecimentos de aplicação prática para um problema específico, que envolve verdades e 

interesses locais. E descritiva, pois procura fazer uma análise do objeto de estudo. Para 

aprofundar a análise em caráter quantitativo e qualitativo, os dados foram coletados por meio 

de pesquisa bibliográfica, entrevistas semiestruturadas e questionários conduzidos virtualmente 

e presencialmente.  

A situação-problema apresentada se refere às condições precárias para manutenção dos 

figurinos dos grupos independentes e o subaproveitamento dos recursos públicos investidos na 

área de artes cênicas. A análise dos dados foi quantitativa em um primeiro momento e, 

posteriormente, foi feita uma análise mais subjetiva, o que pôde qualificar este estudo como 

uma pesquisa mista, uma vez que a compreensão do objeto de estudo se amplia quando se unem 

as duas abordagens (quantitativa e qualitativa). 

O estudo buscou desenvolver a problematização, baseando-se em fontes tais como 

artigos acadêmicos e não acadêmicos, documentos de jornal, da mídia em geral e de entidades 

da área da cultura que trataram do assunto, incluindo entrevistas e depoimentos de atores, 

diretores, entre outros. A metodologia foi delineada a partir das etapas: pesquisa teórica, 

questionários, entrevistas e análise de outros acervos. Os resultados alcançados configuram 

objetos de análise e subsídios para a construção do Plano de Negócio proposto à situação 

problema. 

 

3.1 Pesquisa Bibliográfica  

 

Para a análise bibliográfica foram consultados artigos, livros e referências acadêmicas 

relativas a essas temáticas. Esta pesquisa foi feita com vistas a aprofundar o conhecimento de 

políticas públicas de incentivo à Cultura, particularmente, a importância da Lei Rouanet no 

desenvolvimento de projetos. Bem como procurou avaliar os instrumentos editais, que 

estabelecem regras para destinação de recursos de projetos, destacando a área de artes cênicas, 

assim como aspectos jurídicos relativos à doação para entes públicos. Além disso, foram 
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levantadas informações sobre o funcionamento dos acervos de figurinos, considerados 

patrimônio móvel2, e ferramentas para a elaboração de um Plano de Negócio. 

 

3.2 Entrevistas  

 

Foram realizadas entrevistas não-estruturadas ou com o uso de roteiros 

semiestruturados, que foram adaptados ao longo das conversas de acordo com os diferentes 

perfis e o relato dos entrevistados. Os entrevistados foram abordados pela sua relevância na 

área de artes cênicas e presença ativa nas mídias sociais; com a pandemia de COVID-19 foi 

decretado o isolamento social que dificultou a abordagem e escolha de novos interlocutores que 

estivessem fora do círculo profissional-social da pesquisadora. Para a definição do tema desta 

pesquisa e levantamento de dados específicos: Eduardo Tolentino de Araújo diretor de grupo 

teatral e proprietário de acervo de figurinos; Celso Frateschi, ator e diretor de espetáculos 

independentes; Sérgio Roveri, dramaturgo; Caio de Andrade, dramaturgo e diretor, proprietário 

de um espaço teatral e um acervo de figurinos; Chico Pelúcio, ator, diretor e proprietário de 

acervo de figurinos; Vinicius Nascimento, diretor de fomento da Secretaria Municipal de São 

Paulo; e Luiz Fernando Mizukami, gestor da área de Museus da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Estado de São Paulo (Quadro 1).  

A pesquisadora identificou uma dificuldade inicial que era a falta de recurso para 

manutenção das sedes dos grupos independentes de São Paulo e que se estendia para seus 

acervos. Os entrevistados foram contatados entre março e abril de 2020, para responder a 

seguinte pergunta: - Por que você acha que o espaço de um grupo teatral deve ter subsídio 

público para sua manutenção? 

As respostas enumeraram razões objetivas para defender a necessidade desses subsídios. 

No entanto, deixavam claro que não havia ações direcionadas à manutenção das sedes. A partir 

disso, desenhou-se uma proposta inicial para a dissertação com a elaboração de um edital que 

permitisse a aquisição de materiais e o pagamento de prestadores de serviço. Posteriormente, 

essa ideia foi amadurecida ao entender que um edital se configura como uma ação não contínua. 

 

2 Patrimônio móvel: “significa todos os objetos móveis que são expressão e testemunho da criação humana ou da 

evolução da natureza e que são de valor e interesse arqueológico, histórico, artístico, científico ou técnico” 

(UNESCO, 1979). 
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Estabelecido o recorte do tema da pesquisa, as entrevistas permitiram tratar da 

viabilidade e do interesse na proposta de criação de um acervo público para abrigar, manter e 

disponibilizar para aluguel figurinos, potencializando o uso dos recursos investidos na 

confecção dessas peças. O conteúdo das entrevistas foi utilizado para a contextualização e 

discussão do presente estudo. 

 

Quadro 1- Perfil das entrevistas  

Nome Função Iniciativa Meio 
Data da 

entrevista 

Quantidade e 

tempo 

Sérgio Roveri Dramaturgo Privada E-mail 24/03/2020 
1 entrevista 

estruturada 

Eduardo Tolentino 

de Araújo 
Diretor teatral Privada E-mail 28/03/2020 

1 entrevista 

estruturada 

Celso Frateschi 
Ator e Diretor 

teatral 
Privada E-mail 01/04/2020 

1 entrevista 

estruturada 

Guilherme 

Bonfanti 

Diretor e 

iluminador 
Privada E-mail 01/04/2020 

1 entrevista 

estruturada 

Caio de Andrade 
Dramaturgo e dono 

de espaço teatral 
Privada Skype 

13/04/2020 

29/07/2020 

02/02/2021 

14/04/2021 

4 entrevistas  

não-estruturadas 

(1 h /cada) 

Vinícius 

Nascimento 

Coordenador de 

Fomento Cultural 
Pública Skype 18/06/2021 

1 entrevista 

semiestruturada 

(1 h) 

Chico Pelúcio 
Ator e Diretor 

teatral 
Privada Skype 08/11/2020 

1 entrevista 

não estruturada 

 (1 h) 

Luiz Fernando 

Mizukami 

Mestre em 

Museologia 
Pública WhatsApp 2020-2021 

Várias trocas de 

mensagens 

equivalentes ao 

formato de 

entrevista 

semiestruturada 

 
*Os entrevistados autorizaram a divulgação dos nomes. 

Fonte: Elaborado pela autora  
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3.3 Questionários 

 

Foram aplicados dois questionários com objetivos e público-alvo distintos.  

O primeiro foi respondido por 64 profissionais da área de artes cênicas, em maio de 

2020, e teve a finalidade de levantar dados sobre o seu perfil e questões relativas ao destino, ao 

espaço e às condições de armazenamento, ao interesse em recorrer ou doar figurinos a um 

acervo público (Apêndice A). Os profissionais foram abordados pelas redes sociais, e-mail ou 

aplicativo de mensagem. A amostragem teve como limitação o círculo profissional-social da 

pesquisadora, no entanto foi enviado junto ao questionário uma mensagem informal pedindo a 

contribuição para repassar o formulário a outros colegas. 

Em julho de 2021, foi identificada a necessidade de aplicação de um novo questionário 

para validação do Plano de Negócio proposto direcionado à comunidade escolar (professores e 

alunos), possível interessada em utilizar os serviços oferecidos por um acervo público de 

figurinos, assim como os artistas e grupos independentes, respondentes do primeiro 

questionário (Apêndice B). O questionário foi levado à comunidade escolar por meio do serviço 

de um profissional contratado que está em contato com essa comunidade oferecendo 

espetáculos teatrais. Mesmo com esse profissional o acesso aos respondentes foi prejudicado 

devido ao isolamento social decretado.  

Para o primeiro questionário, o software Google Forms foi a ferramenta de coleta de 

dados utilizada. O link foi enviado para os participantes via rede social Facebook, aplicativo 

WhatsApp e e-mail. As questões tratadas foram a necessidade ou a conveniência de se criar um 

acervo de figurinos como ação pública de apoio aos profissionais das artes cênicas, assim como 

a disposição dos participantes em utilizar os serviços do referido acervo. No questionário foi 

levantado também o interesse de participação dos artistas em uma cooperativa, com o objetivo 

de promover uma articulação conjunta que possibilitaria benefícios a um maior número de 

profissionais. 

O Google Forms foi também a ferramenta utilizada para a aplicação do segundo 

questionário e teve 72 respostas. Esse formulário teve por finalidade coletar informações para 

contribuir na elaboração de um Plano de Negócio para criação de um acervo público para 

aluguel de figurinos na cidade de São Paulo, objetivo deste estudo. 
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3.4 Plano de negócio 

 

O Plano de Negócio apresentado neste estudo foi elaborado com o auxílio da Empresa 

Júnior Mais Consultoria da Universidade Federal de Juiz de Fora. Com o desenvolvimento da 

pesquisa, ficou clara a necessidade de elaborar um plano de negócio para atender ao objetivo 

de apresentar uma proposta de criação de um acervo público de figurinos na cidade de São 

Paulo. Dada que a formação acadêmica da pesquisadora, bem como sua experiência profissional 

como gestora pública, são na área de Artes Cênicas, evidenciou-se a necessidade de buscar uma 

consultoria específica para decidir sobre as melhores ferramentas de administração usadas na 

iniciativa privada, para serem aplicadas na elaboração desse Plano de Negócio. Portanto, 

procurar uma empresa júnior, essencialmente ligada a uma instituição universitária, foi uma 

decisão que a pesquisadora achou coerente com o caráter investigativo que se espera de uma 

pesquisa acadêmica. 

O objetivo deste documento foi explicar todas as informações, dados, indicadores e 

planos de ação que foram pesquisados e construídos para o projeto denominado Acervo Público 

de Figurinos. Além disso, também poderá ser utilizado como base para obtenção de parceiros 

para financiar e executar o projeto. As ferramentas da inciativa privada que foram utilizadas 

para estruturar o Plano de Negócio trouxeram uma linguagem que não é necessariamente 

familiar à administração pública. Sendo um conteúdo da área da cultura, ficou perceptível que 

o tratamento dado ao texto no seu desenvolvimento teórico resultou em uma linguagem que não 

corresponde àquela que trata do conteúdo do Plano de Negócio. No entanto, não ter uma 

unidade entre essas linguagens não foi considerado um prejuízo para a construção da ideia 

diante do interesse em se beneficiar dessas ferramentas. 

No Plano de Negócio consta ainda a intenção de captar recursos da iniciativa privada 

por meio da Lei de Incentivo Fiscal à Cultura. Isso acontecerá tendo uma organização social 

parceira como proponente do projeto. Os projetos financiados por programas da Prefeitura de 

São Paulo serão incentivados a doarem seus figurinos ao término das temporadas do espetáculo.  

De uma forma geral, esta é uma iniciativa direcionada ao mercado de aluguel de 

figurinos da área de artes cênicas da cidade de São Paulo, com dois focos definidos: fornecer 

figurinos acessíveis a pessoas envolvidas em manifestações artísticas e proporcionar uma 

melhor utilização de recursos públicos da Prefeitura de São Paulo.  
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Inicialmente, foram realizadas diversas pesquisas, utilizando-se tanto dados primários 

quanto secundários para a obtenção de informações relacionadas ao mercado supracitado. 

A partir desse levantamento, as diretrizes estratégicas para a criação, manutenção, 

expansão e desenvolvimento do negócio foram formuladas de forma detalhada e direcionada, 

sempre do modo mais significativo para os stakeholders dessa iniciativa. Como resultado, 

foram formuladas ações relacionadas aos departamentos comercial e de marketing do negócio, 

que envolvem não só a definição do nicho de mercado a ser alcançado, mas também a captação 

de novos clientes possíveis interessados no negócio. 

Propõe-se também um breve levantamento de planejamento operacional para, 

eventualmente, implementar a execução das operações do Acervo, com todos os departamentos 

essenciais e suas divisões. E, por fim, o planejamento financeiro, com a análise de todas as 

métricas, os custos para a operacionalização, as projeções e os cenários para o propósito de 

apresentar esse plano de negócio. Serão mostrados ainda todos os indicadores de viabilidade 

para cada cenário pensado. 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

4.1 A manutenção dos grupos e seus espaços  

 

De acordo com Mota e Moreira (2019, p.36) “A política cultural no Brasil passou por 

diferentes estágios, da subserviência às políticas do setor de Educação e concentração da 

participação do Estado na gestão de algumas instituições, até chegar às leis de incentivo na 

virada do século XX”. 

É comum que dentro das próprias instâncias da administração pública a questão dos 

recursos destinados à área da cultura seja constantemente colocada em dúvida quanto à sua 

prioridade, sobretudo em relação à Educação e a Saúde. Diante de evidente vulnerabilidade 

nessas áreas básicas, não é simples defender a necessidade de maiores investimentos para a 

cultura, apesar de ela seguir como pilar de uma sociedade que se pretende desenvolvida e cuja 

riqueza vai além do valor medido em moedas. Esse quadro faz parte de um cenário de mazelas 

sociais que persistem ao longo das décadas, atravessando diferentes instabilidades, de acordo 

com o perfil do governo no poder. 

Ainda segundo Mota e Moreira (2019), a perspectiva de entender de forma alargada o 

papel do Estado como articulador, promotor, mediador, regulador e também como financiador 

das políticas culturais no Brasil pode ser vislumbrada a partir da aprovação do Sistema Nacional 

de Cultura, no governo Dilma/2015. Nesse sistema, a lógica orientadora desloca o restrito 

entendimento do Estado como “realizador” e coloca a sociedade civil como agente e o cidadão 

como maior beneficiário. Todavia, o subsídio público é ainda essencial para a preservação do 

que a própria Secretaria Municipal de Cultura entende como relevante, dentro da alçada de sua 

responsabilidade, pelo valor que a cultura tem no desenvolvimento de uma sociedade.  

O poder público reconhece a importância dos grupos de artes cênicas nos aspectos 

culturais que se relacionam às suas atividades e produções, e entende que existe uma 

responsabilidade que não se enquadra numa lógica de mercado, onde o lucro comercial seria o 

único parâmetro de valoração.  

No âmbito federal, o disposto na Constituição, no seu Artigo 45, afirma que “o Estado 

garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 

e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 1988). 

No mesmo sentido de responsabilidade do poder público, o Decreto Municipal nº 58.207/2018 

dispõe (SÃO PAULO, 2018a): 
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Art. 2º São finalidades da Secretaria Municipal de Cultura: 

[...] VIII - promover a equidade na produção, difusão e fruição da cultura, 

colaborando para o acesso à cultura na cidade; [...] 

XI - preservar o patrimônio histórico-cultural; 

XII - manter e preservar os equipamentos e espaços culturais, assim como 

promover a utilização dos espaços públicos com atividades artísticas e 

culturais; 

XIII - promover ações que aproximem o público dos equipamentos culturais, 

tornando-os referência da cidade; 

XIV - desenvolver estratégias que reconheçam e fortaleçam a economia da 

cultura, contemplando a diversidade de cadeias e arranjos produtivos, a 

promoção da sustentabilidade e a interação com os mercados e instituições 

culturais que atuam na cidade. 

 

A exemplo disso, no dia 30 de setembro de 2014, em um ato público, a Secretaria 

Municipal de Cultura reconheceu as atividades exercidas por 22 grupos de teatros 

independentes como patrimônio cultural e imaterial3 de São Paulo (SÃO PAULO, 2014). 

Durante o ato público os grupos leram o manifesto “Em Defesa dos Territórios Culturais 

Ameaçados” contra a vulnerabilidade da manutenção das sedes dos grupos frente à especulação 

imobiliária na cidade de São Paulo. As sedes dos grupos e seus acervos não estão dissociados 

desse reconhecimento das artes cênicas como patrimônio imaterial. Os espaços dos grupos são 

locais de criação e preparação de obras, assim como dos processos que as cercam, como 

pesquisa de figurinos, sonoridades, luz, leituras e experimentação (NÉSPOLI, 2018).  

Para um trabalho resultar em um espetáculo com condições de cumprir temporada, 

apresentar-se em diferentes locais e gerar bilheteria, meses de investimento devem ser 

contabilizados. É característica inerente a grande parte das produções na área de artes cênicas 

que o tempo investido em pesquisa, na manutenção de espaço físico adequado para ensaios e 

conservação de acervos, não apareça para o público, ao assistir o espetáculo. Não aparecer é, 

para muitos, não existir, o que torna limitado o conhecimento sobre as especificidades da área 

cultural. A renda possível de ser convertida para esse propósito, manter um espaço físico, é 

mínima ou inexistente, descontados os pagamentos dos artistas, técnicos, produtores, gastos 

para continuidade do espetáculo, aluguel do teatro, que participam da divisão da porcentagem 

da bilheteria.  

 

3 “Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se 

manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais 

ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas)” (IPHAN, 

2014). 
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Resumindo, os grupos teatrais não conseguem manter as suas sedes funcionando porque 

os recursos (créditos) que vêm das bilheterias, venda de espetáculos e cursos ministrados não 

são suficientes para cobrir os custos (débitos), como aluguel do espaço e impostos correlatos, 

contas de água, luz, telefone, mão de obra e produtos para limpeza, administração e gastos com 

as funções de escritório, entre outros. Ao constatar esse fato, percebe-se a dificuldade dos 

grupos de investirem recursos na estrutura física adequada para a manutenção dos seus acervos 

físicos. Em entrevista para esse estudo, Sérgio Roveri, dramaturgo, relata: 

 

Em função da própria qualidade do trabalho artístico, que exige pesquisa e 

estudos constantes, nem sempre é possível a obtenção de renda para a 

manutenção de suas respectivas sedes enquanto novos trabalhos estão sendo 

gestados. É uma atividade totalmente diferente da atividade comercial que 

gera (ou pode gerar) produção e circulação de riquezas. Ao longo dos últimos 

anos, acompanhei o fechamento de inúmeras sedes de grupos renomados de 

teatro em São Paulo, por absoluta falta de recursos financeiros para o 

pagamento de aluguel, água, luz, impostos, conservação, manutenção. Vários 

grupos tiveram seus trabalhos de pesquisa descontinuados simplesmente 

porque se viram sem teto de uma hora para outra. O edital do Fomento da 

cidade de São Paulo permitiu a formação e consolidação de vários grupos em 

São Paulo, mas mesmo ele se mostrou ineficaz quando o assunto é 

manutenção das sedes. Se, no Brasil, é difícil que a bilheteria, ela sozinha, seja 

capaz de manter um espetáculo em cartaz, o que dizer então de manter uma 

sede? 

 

Considerando a dificuldade de manutenção das sedes assim como a de conservação 

adequada dos figurinos para reutilização em outros espetáculos e a capacidade de disponibilizá-

los para aluguéis, a criação de um acervo de figurinos da área de artes cênicas, gerido como um 

patrimônio público móvel, poderia contribuir para superar os desafios de autosustentabilidade 

dos grupos e consequente preservação da memória que esses acervos representam. Esse estudo 

propõe, portanto, um plano de negócio em que constam as etapas para implementação desse 

acervo público para aluguel de figurinos na cidade de São Paulo, voltado para os grupos e 

artistas independentes da área de artes cênicas, comunidades escolares e sociedade em geral 

envolvida em manifestações artísticas. 

  



27 
 

 

 

4.2 O Ministério da Cultura e o fomento à cultura 

 

 Sobre a definição de fomento Hernandes (2020, p. 18) descreve: 

 

Aquecer. Em sua raiz, a palavra fomento tem origem latina (fomentum), que 

significa de manter o fogo aceso, friccionar, o que remete a imagens de manter 

a ebulição, a efervescência, pulsante e vivo. Ao propiciar a elevação, este 

aumento da temperatura carrega uma das ideias que estão na base da 

percepção do conceito de desenvolvimento o de gerar incremento e progredir. 

Também advém desse sentido do aquecimento, proporcionar conforto, apoio 

e auxílio.  

 

A década de 80 mobilizou artistas, intelectuais e gestores a discutirem intensamente 

questões relacionadas à área cultural, estimulados pelo momento político que indicava o fim do 

regime militar, participando ativamente de manifestações que foram marcos no processo de 

redemocratização que passou o país, como o das Diretas Já e o do movimento que pedia a anistia 

dos presos políticos. A criação das primeiras secretarias estaduais de cultura aconteceu nesse 

momento de transição democrática, mas ainda sem a participação efetiva de representantes da 

sociedade civil. As discussões sobre novas perspectivas para o setor cultural foram incentivadas 

a partir da articulação entre os representantes dessas secretarias e representantes da classe 

artística e intelectual do país, com participação de nomes expressivos em seus campos de 

atuação (ARAÚJO, 2007). Foi nesse mesmo ambiente de grande mobilização pela retomada da 

democracia no país, que aconteceram as discussões sobre aquela que viria a ser a nova 

Constituição do Brasil. Os trabalhos da Constituinte tiveram envolvimento da população, por 

meio da representação de diferentes organizações e movimentos sociais.  

Nesse contexto, toma fôlego a discussão sobre a criação de um Ministério da Cultura, 

que significaria a separação do Ministério da Educação marcada por interlocutores com 

posições radicalmente divergentes ao longo de todo o processo de discussão. A existência de 

um ministério próprio para a cultura é uma questão que permanece ao longo das décadas, até o 

momento atual, deixando o MinC sempre vulnerável a temperamentos políticos, como visto 

pouco depois da sua criação quando, entre 1990 e 1992, passou a ser Secretaria da Cultura, 

vinculada à Presidência da República, ocupada pelo então presidente Fernando Collor de Mello. 

Diante da renúncia do presidente, o sucessor Itamar Franco assumiu o cargo, publicando logo 

em seguida, em 19 de novembro de 1992, a Lei nº 8.490 que revertia a extinção do MinC 

(BRASIL, 1992).  
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Nessa época, a Lei Sarney tratava do fomento à cultura, mas sempre foi alvo de críticas 

por parte do Fernando Collor, que acusava a gestão do novo ministério de abusos e uso indevido 

da lei. Como resposta à ampla insatisfação que foi gerada pelas críticas públicas, foi criada uma 

lei que, além de modificar e substituir a Lei Sarney, viria se tornar o mecanismo de incentivo 

de maior impacto na área cultural brasileira, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, denominação 

dada a Lei nº 8.313 do dia 23 de dezembro de 1991 (BRASIL, 1991). Conhecida pelo 

sobrenome do seu criador, Sérgio Paulo Rouanet, a nova Lei pretendeu atender a cultura por 

meio de um programa mais sistemático do que aqueles que existiam até então. 

Rubim (2012) aponta para o surgimento dessa primeira lei de incentivo, a Lei Rouanet, 

a mais longeva das políticas para o estímulo da pasta cultural, condicionada tanto às 

instabilidades no plano institucional quanto à abertura ao mercado e capital privado (a partir do 

governo FHC) quanto à uma espécie de “ausência” de políticas para o setor cultural. Como 

exemplo, Rubim cita uma publicação emblemática desse governo: “Cultura é um bom negócio”, 

relacionada à ideia de que a cultura seria parte do mercado, produto e não um direito. Nesse 

sentido, apesar da recorrente tentativa de enquadrar a lógica mercadológica da cultura em 

padrões de outras áreas comerciais, o poder público reconhece a importância dos aspectos 

culturais que se relacionam às suas atividades e produções, entendendo que existe uma 

responsabilidade distinta dos interesses mercadológicos, na qual o lucro comercial é o único 

parâmetro de valoração.  

Retomando especificamente a Constituição de 1988, como parte desta breve análise do 

papel da cultura no contexto nacional brasileiro, Arantes e Couto (2019) apresentam um 

elaborado estudo intitulado “1988-2018: Trinta anos de constitucionalização permanente”, que 

sistematiza o histórico de inúmeras emendas constitucionais, ao longo de três décadas, daquela 

que ficou conhecida como Carta Magna. De acordo com esses autores (2019, p.14-15): 

 

[...]mais do que modificar o texto original, maiorias políticas lançaram mão 

de novas emendas para acrescentar mais elementos à Constituição. 

Emendas têm sido utilizadas nestes trinta anos não apenas para modificar 

aspectos da estrutura institucional do país, mas principalmente para 

estabelecer ações de governo e novas políticas públicas.  

 

Os artigos que tratam dos direitos relacionados à cultura também foram constantemente 

alterados por emendas no decorrer do tempo, como consta no Artigo 215 (BRASIL, 1988): 
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Art. 215.  

O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 

das manifestações culturais. 

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas 

e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional. 

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação 

para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

§ 3º - A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 

visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder 

público que conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 

2005). 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005) 

III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 

dimensões; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005) 

IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 48, de 2005)  

 

Assim como em uma norma intraconstitucional, a ação de alterar um parágrafo, numa 

política pública implementada por meio de lei, pode desencadear uma mudança que afeta o 

objetivo original da política pública desenhada, como é o caso da Lei Rouanet. 

Esse mecanismo de incentivo à Cultura na modalidade de renúncia fiscal pretende 

promover a produção cultural, estabelecendo uma relação entre empresas patrocinadoras e 

artistas produtores privados, chancelados pela análise do poder público. Nesse sentido, a Lei 

Rouanet é uma política pública porque o recurso originário é do governo, advindo do imposto 

devido a ele. E no caso de haver um bom funcionamento da cadeia produtiva, num estado 

democrático, essa política resulta na não interferência direta do setor público nos projetos que 

serão patrocinados, decisão que cabe às partes envolvidas, que são os produtores culturais 

privados (termo que consta nas propostas originais das leis de incentivo) e as empresas 

devedoras de impostos. Basicamente o governo participaria em etapas técnicas: aprovação da 

proposta, aprovação da inserção das logomarcas nos materiais gráficos e prestação de contas.  

Acredita-se que a política pública para a cultura, por meio de renúncia fiscal, é uma 

intervenção do Estado que foi implementada para corrigir as falhas de mercado4  na área.  

 

4 “Falha de mercado’ refere-se a uma situação em que um mercado, na ausência de intervenção, falha em alocar 

recursos eficientemente. Onde existem falhas de mercado, existe um papel potencial para o governo intervir para 

melhorar resultados para a comunidade, o meio ambiente, os negócios e a economia.” (NSW GOVERNMENT 

2017, p. 4, tradução nossa). 
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Segundo Alves e Costa (2020): 

 

Alguns autores entendem que as organizações da sociedade civil emergem de 

“falhas no mercado” (market failure) para satisfazer a demanda por bens 

públicos, ou seja, por bens que deveriam ser democraticamente 

disponibilizados, gratuitamente ou não. No modelo clássico, essa “falha de 

mercado” cria condições para que o governo intervenha e ofereça estes bens 

públicos. 

 

Essa ideia pode ser defendida pelo ponto de vista simplista de haver várias atividades 

culturais não necessariamente “lucrativas” ou autossustentáveis, portanto, não disponibilizadas 

da forma como deveriam pelo mercado. No entanto, a área da cultura costuma estar em 

evidência por razões que, muitas vezes, são efeitos colaterais da visibilidade que artistas e 

produções culturais têm nas mídias, em geral. Nesse sentido, o anúncio de que os eventos são 

viabilizados por meio da Lei Rouanet, familiariza a sociedade e políticos com essa lei de 

incentivo, a cada exposição visitada, a cada show ou espetáculo assistido. Essa visibilidade leva 

a lei a ser sistematicamente criticada, apesar de muito pouco conhecida tecnicamente, por quem 

não trabalha com ela.  

Uma perspectiva pouco compreendida a respeito da relação entre Estado e Cultura é o 

seu papel como articulador. Usualmente o papel a ele atribuído se refere ao provedor, ao agente 

financiador. Associada a essa perspectiva está a ideia equivocada da importância ou do papel 

da própria cultura entendida, na maioria das vezes, como secundária no contexto das prioridades 

de ação estratégica por parte do Estado, assim como passível de orçamentos reduzidos. Segundo 

Celso Frateschi, ator e diretor, em entrevista para este estudo: 

 

Nós artistas reunidos em pequenos grupos que aprenderam com 

Shakespeare que o teatro “tem por finalidade, tanto na sua origem como 

agora, servir de espelho para a natureza: mostrar a virtude em sua 

essência, ao vício a sua própria imagem e a cada época o corpo 

verdadeiro que ela tem, sua forma e aparência” achamos que o teatro 

deva ser subsidiado por motivos diferentes. Cremos que a sociedade 

precisa, mais do que nunca do espelho shakespeariano, e o estado 

deveria utilizar os recursos para a área teatral, não para facilitar a 

acumulação de capital de uns poucos produtores, mas estimular que a 

arte teatral cumprisse a sua finalidade humana. 

  

Dessa forma, como os orçamentos públicos tendem a ser insuficientes para as demandas, 

a melhoria seria realmente entender o Estado como articulador, ou seja, o agente de 

compromisso para criação e articulação de estratégias que busquem encontrar soluções de 
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recursos financeiros que evitem a dependência de repasses em todas as esferas, a federal, a 

estadual e a municipal. 

É preciso ficar atento, conforme coloca Alvim (2018, p.38), ao fato de que as análises e 

modelos dos recursos orçamentários deixam de considerar os recursos que têm o próprio Estado 

como destino. Dentro de um dos modelos que analisa a gestão dos recursos orçamentários, está 

aquele que contabiliza, entre outros aspectos, o fomento direto e o indireto, no entanto sem 

sublinhar e revelar os gastos da administração com a “própria máquina pública” da cultura. No 

modelo descrito a seguir se encontram os gastos públicos diretos divididos por categorias: 

Execução Pública Direta, Execução Pública indireta, Fomento Público Direto, Fomento Público 

indireto, ou Investimento Privado Incentivado, Investimento Privado, Pagamento por produtos 

e serviços culturais.  

As características de cada uma dessas categorias são explicitadas por Alvim (2018, 

p.38):  

 

1) Execução Pública Direta – quando o Estado decide realizar a cultura 

diretamente. Assume o papel de produtor cultural e estrutura seus próprios 

corpos artísticos, museus, casas de shows, escolas de formação, TVs, rádios. 

Também são consideradas nessa categoria as despesas necessárias para as 

atividades próprias do Estado como formulação de política, gestão dos 

mecanismos de fomento, avaliação de resultados.  

2) Execução Pública Indireta – quando o Estado contrata um terceiro para 

executar seus projetos, normalmente em busca de flexibilidade. Nesses casos, 

a concepção e a autoria dos projetos permanecem estatais. O financiamento é 

normalmente complementado por mecanismos de fomento público indireto 

(leis de incentivo).  

3) Fomento Público Direto – quando o Estado repassa recursos do orçamento 

público para a execução de projetos propostos por terceiros: municípios ou 

entidades sem fins lucrativos. Os fundos são o mecanismo mais conhecido 

para esse fomento, mas os recursos podem ser transferidos por meio de outros 

programas não obrigatoriamente vinculados aos fundos.  

4) Fomento Público Indireto ou Investimento Privado Incentivado – quando o 

Estado autoriza que empresas ou pessoas físicas tenham isenção, total ou 

parcial, de impostos para apoiar projetos previamente selecionados pelo 

Governo (Leis de Incentivo à Cultura).  

5) Investimento Privado não incentivado e Investimento de pessoas físicas e 

empresas sem incentivos fiscais. Incluem-se nessa categoria as doações via 

financiamento coletivo (crowdfunding), cada vez mais comuns no país. Nesse 

caso não há mediação do Estado e em alguns casos o investimento direto é 

“desincentivado” por meio de tributos que incidem sobre as doações (ITCD). 

A carência de bases de dados com registros do volume do investimento direto 

dificulta dimensionar o montante de recursos aplicados diretamente pelo setor 

privado.  

6) Pagamento por produtos e serviços culturais Quando o cidadão paga por 

produtos e serviços culturais sem auxílio direto do governo.  
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Observando esse modelo proposto por Alvim (2018, p.38) e suas diferentes categorias, 

é possível levantar questões sobre a redução de fomento público direto em momentos de crise 

econômica, política e social.  

Visto que no Brasil os modos de financiamento são limitados, o uso da Lei Rouanet 

passou a ser predominante no país, o que leva naturalmente a uma sobrecarga, ficando mais 

sujeito a distorções e uso inadequado, como concentração de renda e favorecimento de 

produtores com perfis mais interessantes para as empresas apoiadoras, pela visibilidade que 

poderão ter.  

Para traçar o recorte pretendido para este estudo será descrito o artigo 27 da Lei Rouanet, 

que teve sua redação modificada com a conversão da Medida Provisória no 1.871-27, de 1999, 

em Lei no 9.874, de 23 de novembro de 1999, alterando dispositivos da Lei no 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991, e dá outras providências. 

 

Art. 27. A doação ou o patrocínio não poderá ser efetuada a pessoa ou 

instituição vinculada ao agente.  

§ 1o Consideram-se vinculados ao doador ou patrocinador: 

a) a pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja titular, 

administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da operação, ou nos doze 

meses anteriores; 

b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os 

dependentes do doador ou patrocinador ou dos titulares, administradores, 

acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao doador ou patrocinador, 

nos termos da alínea anterior; 

c) outra pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja sócio. 

§ 2º. Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins 

lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, desde que, devidamente 

constituídas e em funcionamento, na forma da legislação em vigor e aprovadas 

pela CNIC. 

§ 2o Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins 

lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente 

constituídas e em funcionamento, na forma da legislação em vigor. (Redação 

dada pela Lei nº 9.874, de 1999) 

 

A modificação do § 2o do artigo 27 da lei de 1991 favorece interesses políticos que na 

redação original, eram limitados pela necessidade de aprovação da CNIC (Comissão Nacional 

de Incentivo à Cultura). A política pública original, voltada para os interesses dos artistas e 

produtores independentes, passa a facilitar que empresas privadas, através de seus institutos, 

apresentem projetos e captem para si mesmas. A modificação do parágrafo os leva ao privilégio 
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de não cumprirem todas as etapas exigidas normalmente dos proponentes da área cultural, ao 

serem isentos de análise da CNIC.  

O parágrafo não considera que há vínculo entre as instituições culturais sem fins 

lucrativos, criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constituídas e em 

funcionamento, na forma da legislação em vigor. Como exemplos temos o Banco Itaú não ter 

vínculo com o Instituto Itaú Cultural, o Banco Moreira Salles não ter vínculo com o Instituto 

Moreira Salles ou o Banco do Brasil não ter vínculo com o Instituto Cultural Banco do Brasil. 

Sobre as organizações sociais e seus vínculos com o Estado, Bresser-Pereira (2009, p. 25) 

afirma: 

 

[...] as organizações sociais são entidades sem fins lucrativo, públicas não 

estatais, financiadas pelo Estado, e por ele controladas através de contrato de 

gestão com definição em indicadores de desempenho. Esta é uma definição 

geral; não faz sentido uma definição legal, porque além da Lei federal, um 

grande número de estados e municípios das organizações sociais definiram 

legalmente as organizações sociais. No quadro da reforma gerencial, Ruth 

Cardoso, preocupada em estabelecer um marco jurídico mais claro para as 

entidades "públicas não-estatais" promoveu a Lei das OSCIPS (Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público). Na medida em que cada organização 

de interesse público logra ser reconhecida como OSCIP passa a gozar de 

vantagens fiscais. A condição de OSCIP é mais ampla do que a de organização 

social, porque uma entidade sem fins lucrativos que já é uma OSIP pode 

também ser considerada motivo pode também ser considerada uma 

organização social; nesse caso deverá ter um contrato de gestão com o Estado. 

A condição de "organização social" é atribuída pelo Estado mais 

seletivamente porque, em princípio, apenas grandes organizações de interesse 

público não estatais justificam que se estabeleça um contrato de gestão; nos 

demais casos, basta um convênio quando o Estado lhes transferir recursos. 

 

Essas organizações não são ligadas ao Estado na sua constituição jurídica, mas ligadas 

juridicamente a ele na etapa de realização das suas finalidades públicas, por meio dos contratos. 

Entende-se, então, que as organizações sociais não estão apenas prestando serviço ao Estado, 

mas são institucionalmente parte dele. No entanto, o caráter privado dessas instituições dá a 

elas o direito legal de entrarem como proponentes de projetos a serem chancelados pelos órgãos 

públicos, que aprovam os projetos na Lei Rouanet, quando ao próprio órgão não é permitido 

usufruir deste mecanismo de renúncia fiscal. Assim como acontece com os institutos de grandes 

empresas, que são patrocinados por suas próprias empresas, as OS têm, pela força política e 
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visibilidade dos projetos públicos, facilitadas as suas captações, incluindo aquelas próprias 

empresas públicas que podem ser patrocinadoras.  

 

4.3 Editais 

 

Os mecanismos de apoio à cultura são os instrumentos criados para fazer chegar os 

recursos aos artistas. Segundo Hernandes (2020, p. 18): 

 

O debate sobre o conceito de fomento e suas finalidades no campo jurídico do 

Direito Administrativo, embora não exista um conceito unívoco, encontra 

considerável convergência para uma definição de fomento como a intervenção 

do Estado no domínio social e econômico com a finalidade de incentivar uma 

atividade de relevante interesse público a ser realizada pelo setor privado. 

 

O fomento para a cultura no âmbito internacional recorre a modelos diversos. O modelo 

liberal americano se baseia principalmente no sistema de renúncia fiscal, onde a diversidade 

das expressões culturais é garantida pela pluralidade e aleatoriedade do gosto dos doadores. 

Nesse modelo 77% do fomento vem do mecenato privado (doadores individuais, empresas, 

fundações), sendo 56% de indivíduos, 5% empresas, 16% fundações e o restante do 

financiamento público (LIMA; ORTELLADO; SOUZA, 2013). 

Na França, o modelo adotado é o social-democrata, onde o Estado promove acesso às 

artes e ao patrimônio cultural. Dessa forma o Estado detém o poder de decidir o destino do 

recurso utilizado de acordo com o que julga ser de interesse público. Através da Lei Allaigon 

de 2003 as empresas e pessoas físicas obtêm incentivos fiscais para investir em cultura. Mas o 

Estado reequilibra o financiamento de forma a não o concentrar em certos setores e regiões 

geográficas (LIMA; ORTELLADO; SOUZA, 2013). 

A Alemanha é o país que mais fomenta a cultura. O fomento é feito em sua maioria pelo 

Estado, principalmente nas esferas estaduais e municipais; apenas 17% do total de recursos vem 

do governo federal. Em suma, o poder público é diretamente responsável pelo investimento e a 

descentralização do recurso permite uma maior diversidade que resulta em muitos museus, 

teatros e orquestras espalhados pelos municípios do país (BERGHAUSEN, 2017). 

No modelo social-democrata inglês os recursos também vêm em sua maioria do Estado, 

porém a decisão do destino desses investimentos é feita por representantes da classe artísticas 

e funcionários dos órgãos públicos, que privilegiam os projetos com excelência artística. No 

Brasil, as principais formas de investimento em cultura são: o financiamento indireto através 
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de incentivos fiscais (mecenato) e o financiamento direto pelo recurso público (editais) (LIMA; 

ORTELLADO; SOUZA, 2013). 

Os editais são instrumentos jurídicos que tornam públicas as regras para destinação de 

recursos a projetos de organizações e pessoas físicas, num sentido amplo (HERNANDES, 2020, 

p. 41). Nessa pesquisa, será usado o termo edital para designar concurso de projetos que são 

selecionados em fase final por comissão avaliadora, selecionada pelo órgão público da cultura, 

a partir das indicações enviadas pelos pares para a representação dos membros da sociedade 

civil e representantes do próprio órgão público. Nos editais estão estabelecidas as etapas, os 

prazos e os critérios para o julgamento do interesse público na aprovação daquela proposta. Os 

editais para a área da cultura são julgados essencialmente pelo interesse artístico cultural; pela 

capacidade do responsável técnico e artístico; e pela contrapartida, acessibilidade, preço 

popular, oficinas, debates entre outros; pelo atendimento à legislação e a compatibilidade de 

custos. O atendimento a esses requisitos resulta numa proposta considerada de interesse público 

e, portanto, sujeita à aprovação. Esse modelo exige que a proposta apresentada se encaixe num 

segmento bastante específico, o que favorece os artistas que têm menor agressividade comercial 

e menos competitividade no mercado.  

Nas leis de incentivo, ao contrário dos editais, a escolha das propostas é feita pelo 

mercado. A vantagem desse modelo é que permite mais liberdade nas propostas, contemplando 

amplamente a diversidade cultural. No entanto, como no Brasil a escolha acaba sendo das 

empresas na etapa da captação, há uma seleção por critérios que não são necessariamente o 

interesse artístico, mas a possibilidade de visibilidade comercial que aquela proposta significa 

para o apoiador (COSTA; MEDEIROS; BUCCO, 2017).  

O ideal é ter vários mecanismos de fomento funcionando juntos, com investimento 

através de recurso direto, leis de incentivo e editais, sendo complementares. Como por exemplo, 

a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo tem os editais do Programa para a Valorização 

de Iniciativas Culturais – Vai, o Fomento da Cultura à Periferia, o Prêmio Zé Renato, assim 

como a lei de incentivo do PROMAC, o do Fomento ao Teatro, o do Fomento à Dança, entre 

outros. Esses diferentes mecanismos atingem projetos com características e portes bastante 

diversificados, o que favorece aos artistas e ao público. Além disso, as pautas nos teatros e nos 

equipamentos culturais municipais também complementam o quadro de mecanismos de 

incentivo público indireto, fazendo parte de uma cadeia de produção. 
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4.4 Valor público 

 

O presente estudo propõe a criação de um acervo público por meio de uma metodologia 

de negócio que é originalmente pensada para o desenvolvimento da iniciativa privada. Essa 

metodologia leva em consideração a variação de satisfação por meio da avaliação do serviço 

pelo cliente final. Considera-se cliente do serviço público o cidadão beneficiário dos serviços 

prestados pela administração pública. As organizações públicas ao contrário da iniciativa 

privada utilizam sistemas de desempenho interno mais do que os sistemas externos de satisfação 

do cidadão. Segundo Guilherme Bonfanti, diretor e iluminador, em entrevista para este estudo: 

 

Quando penso em trabalhos desta natureza não consigo ver o mercado 

interessado em apoiar iniciativas que visam refletir, problematizar, provocar, 

tensionar. Cabe ao Estado dar condições destes trabalhos existirem, e se 

manterem não há outra saída. Ao mercado interessa retorno imediato.Como 

posso discutir saúde pública apoiado por empresas de plano de saúde ? 

 

No final da década de 20, com o andamento da reforma gerencial, criou-se na população 

a expectativa de ter um governo que produzisse melhores resultados, de forma mais ágil e 

contando com maior participação dos cidadãos. As novas organizações sociais, que vinham 

sendo implementadas, despertaram seu interesse pelo uso de ferramentas de administração, 

usuais na iniciativa privada, mas que pudessem também ser utilizadas para contribuir no 

gerenciamento do setor público e das novas organizações parceiras (NETO; VACOVSKI, 2017, 

p. 40)  

As organizações públicas têm questões que correspondem àquelas vividas pelas 

empresas privadas como a identificação de seus destinatários e o modo de conferir valor de 

forma eficaz, eficiente e inovadora. O conceito de valor público é abstrato, pois não se refere 

ao lucro como principal motivação e sim contabiliza o impacto social gerado pelos serviços 

públicos. Outros pontos que impactam no valor público são as influências político-ideológicas 

do governo vigente e as restrições orçamentárias (KELLY, 2005). 

Bresser Pereira (2014) chamou a atenção para a complexa relação das OS com os 

modelos de gestão da iniciativa privada, afirmando que  

 

No processo de “publicização” — transformação de entidades estatais de 

serviço em entidades públicas não-estatais —, o importante é evitar a 

privatização e a feudalização das organizações sociais, ou seja, a apropriação 

destas por grupos de indivíduos que as usam como se fossem privadas. 

Feudalização ocorre quando esse grupo, embora orientado para o interesse 
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público, perpetua-se no controle da organização, independentemente da sua 

capacidade gerencial. 

 

O recorte da pesquisa nesse momento da criação das OS não ignora as discussões que 

nas décadas seguintes tratam dessas questões problemáticas que se relacionam a concepção do 

patrimônio público ficar vulnerável ao abuso da iniciativa privada. Bresser Pereira (2018) volta 

a tratar do tema quando afirma que “Direitos republicanos são os direitos que cada cidadão tem 

de que o patrimônio público seja utilizado para fins públicos.”, relacionando em artigo esses 

patrimônios públicos que foram desvirtuados dos seus princípios relacionados ao valor público, 

quando capturados por “privatizadores públicos”. 

O valor privado é baseado no lucro, isto é, na noção de que a satisfação do cliente 

impacta diretamente nos ganhos mensuráveis dos acionistas. O valor privado é compartilhado 

entre o acionista e o cliente, visto que no livre mercado os clientes têm o poder de buscar 

serviços ou produtos concorrentes que atendam a sua visão de valor. O valor público muitas 

vezes serve a um grupo com visão e valores heterogêneos e não pode ser traduzido em valor 

financeiro, ainda que nos negócios públicos os custos e receitas também são importantes para 

viabilizar os projetos (WIRTZ; KUBIN; WEYERER, 2021). 

Na elaboração do plano de negócio do acervo público foram levadas em consideração a 

satisfação e a fidelização dos consumidores, tratando o cidadão como cliente desse negócio, e 

aplicando metodologias próprias da iniciativa privada. Dada a notória limitação do orçamento 

público para todas as áreas de planejamento, o plano de negócio apresentado neste estudo prevê 

trabalhar em parceria com uma organização social para elaboração de projeto para Lei Rouanet, 

com a intenção de captar recursos para investir na infraestrutura e na manutenção do 

funcionamento do acervo público. 

Apesar de o lucro não ser objetivo prioritário de um negócio público, é importante 

prever a sustentabilidade do acervo para que seja viável do ponto de vista do governo manter o 

investimento, permanecendo atraente para os clientes. Assim sendo, a principal justificativa 

para a metodologia utilizada foi a análise do cidadão como um cliente que merece ser atendido 

nas melhores condições possíveis, levando-o a uma fidelização que possa favorecer a 

sustentabilidade financeira, além do aporte de incentivo público por meio de recurso captado 

na iniciativa privada, fator relevante para a implementação do acervo público.  
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4.5 Doação do particular para a administração pública  

 

O plano de negócio, que é proposto neste estudo, para criação de um acervo público 

para aluguel de figurinos, prevê a doação como fonte originária de captação das peças. Foi 

sugerido por essa pesquisadora que seja estipulada uma cláusula nos editais de recurso direto 

(ou prêmios) municipais para a área de artes cênicas prevendo que encerradas todas as 

temporadas do espetáculo contemplado, os figurinos adquiridos sejam doados para o acervo 

público. Aceitar a condição de doação é parte do disposto no contrato jurídico que o proponente 

contemplado na edição daquele prêmio assinará com a Secretaria Municipal de Cultura.  

Como a cláusula de doação estará contida no próprio contrato, a adesão é obrigatória, 

nessa etapa. No entanto, no prazo estabelecido pelo grupo para efetivar a doação dos figurinos 

ao acervo público, será direito registrado que o contemplado possa fazer uma declaração de 

interesse em permanecer com o figurino adquirido, por razões justificadas no requerimento 

endereçado à Secretaria, por ser levado em consideração que alguns grupos e artistas 

independentes têm espetáculos de repertório ou espaços físicos adequados para abrigar seus 

próprios acervos.  

Para entender sobre o processo de doação de figurinos dos grupos independentes 

(iniciativa privada) para a Secretaria Municipal de Cultura (poder público), na legislação 

municipal foram realizadas pesquisas e entrevistas. A esse respeito, Vinícius Nascimento, 

coordenador de fomento cultural da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, 

afirma (entrevista para este estudo): 

 

Essa possibilidade de doação pode estar no edital ou no termo de parceria e 

não na lei. Não vejo dificuldade no aspecto jurídico, provavelmente ele vai 

criar um instrumental da concessão, quase uma declaração, onde o grupo 

declara que está entregando aquela relação de materiais. A gente já teve 

experiências assim com material de multimídia, não era material de vestuário, 

mas seguindo essa mesma lógica é isso, a pessoa faz declaração de doação e 

faz a relação do material que ela entregou, no caso o acervo. O grupo faria um 

certificado de que recebeu esse material e fica registrado. Então, eu não vejo 

um complicador jurídico para incluir uma cláusula de doação porque a gente 

já tem um histórico nesse sentido eu acho que o complicado é estruturação do 

acervo, essa é a parte mais difícil. 
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A doação é uma espécie de contrato no qual uma pessoa, por livre vontade, pretende 

transferir um bem ou vantagens de seu patrimônio, para outra pessoa que aceita tal ato. Pode 

ocorrer entre pessoas físicas, pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito 

privado (art 538)5. Suas regras são regidas pelo Código Civil Brasileiro, principalmente nos 

artigos 538 a 564, que incluem sua definição, regra e forma de revogação (BRASIL, 2002). 

No instituto da doação, chama-se doador aquele sujeito que transfere o bem e donatário 

aquele que recebe o bem, pressupondo anuência de ambas as partes. No caso específico de 

criação do acervo proposto neste estudo, os doadores serão os artistas e grupos independentes 

contemplados com recursos públicos provenientes de editais para as artes cênicas da Secretaria 

Municipal de Cultura e o donatário será o próprio acervo. 

Na entrega de um bem por parte de um particular para algum órgão público, utiliza-se a 

doação, cujo procedimento a ser adotado será determinado, conforme a competência, por cada 

ente. Os particulares (pessoas físicas ou jurídicas) podem transmitir o uso de bens móveis e 

imóveis para órgãos públicos por meio da celebração de contrato, que deverá ser realizado da 

forma prevista em lei. Cada ente é responsável por estabelecer em sua legislação a forma que 

será feita a celebração da doação em favor da administração pública. Isso significa que no 

âmbito federal há uma regra que pode ser diferente daquela prevista no município.  

No âmbito federal, tem-se o Decreto n° 9.764/2019, que versa sobre o “recebimento de 

doações de bens móveis e de serviços de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos 

órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional”6 

(BRASIL, 2019).  

O Decreto nº 9.764/2019 (BRASIL, 2019) reconhece a possibilidade de haver doação 

em favor dos órgãos da administração pública que possam acarretar ou não ônus ou encargo. 

Pode ocorrer por meio de chamamento público ou manifestação de interesse, para os casos em 

que não houver ônus ou encargo, e manifestação de interesse, para os casos nos quais houver a 

doação com o emprego de encargo ou ônus. o decreto descreve: a. os passos a serem seguidos 

para que se confirme a doação segundo cada procedimento citado; b. as formalização das 

doações; e c. a expressa previsão das ações que são vedadas quando se trata de doação feita de 

 

5 Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens 

ou vantagens para o de outra.- Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 Institui o Código Civil.  

 
6
 Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2019/Decreto/D9764.htm> Acesso em 17 mar. 2021.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9764.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9764.htm
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particular para a administração pública; dentre outras regras.  

No que diz respeito às doações realizadas por particulares em favor do Poder Público, 

na cidade de São Paulo, há a vigência do Decreto nº 58.102 (SÃO PAULO, 2018b), que 

regulamenta o recebimento de doações e comodatos de bens, exceto imóveis, bem como de 

doações de direitos e serviços, sem ônus ou encargos, pelos órgãos da Administração Direta, 

Autarquias, Fundações e Serviços Sociais Autônomos; institui o Selo Amigo da Cidade de São 

Paulo. 

O Decreto determina a competência para a formalização do recebimento de doações e 

comodatos: 

 

I - ao titular do órgão da Administração Direta, da Autarquia, da Fundação ou 

do Serviço Social Autônomo: 

a) competente em relação ao objeto ofertado; 

b) indicado pelo doador na proposta, desde que não contrarie as suas 

atribuições ou as disposições legais em vigor; 

c) responsável pelo projeto ou atividade a que a doação se dirige; 

II - ao Secretário Municipal das Prefeituras Regionais, quando o objeto 

abranger competência de mais de uma Prefeitura Regional; 

III - ao Secretário Municipal de Gestão, quando o objeto abranger 

competência de mais de um órgão da Administração Direta, excetuado o 

disposto no inciso II do "caput" deste artigo. 

Parágrafo único. As competências previstas neste artigo poderão ser 

delegadas. 

 

A legislação municipal prevê três formas de processamento do ato de doar um bem 

móvel ao poder público municipal. A primeira é o Chamamento Público Geral, onde a 

Secretaria Municipal de Gestão é responsável por publicar anualmente este documento de forma 

a buscar a fomentação de doações e comodato de bens. A segunda é o Chamamento Público 

Específico que é utilizado quando houver interesse no recebimento de doações e comodato de 

bens, não incluídos no Chamamento Público Geral. E a terceira é a Manifestação de Interesse 

em doar7 ou Oferecer Comodato que deverá ser iniciada por meio de proposta, e deverá conter: 

identificação e qualificação de quem pretende doar, a descrição do bem ou do serviço - com 

especificações, quantidade e respectivos documentos -, valor de mercado do bem, direito ou 

serviço, dentre outras. A previsão de cláusula de doação constando no próprio edital para as 

 

7 Toda pessoa física ou jurídica poderá apresentar perante quaisquer órgãos da Administração Direta, Autarquias, 

Fundações e Serviços Sociais Autônomos, a qualquer tempo e por qualquer meio legítimo, proposta de doação e 

comodato de bem, exceto imóvel, bem como de doação de direito e serviço, sem ônus ou encargos. 
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artes cênicas proposto pelo presente estudo se enquadra na terceira forma de processamento do 

ato de doar. 

Em resumo, como pontua Vargas (2014) “a causa necessária para sua ocorrência (da 

doação) será a liberalidade de que fala a lei; e, consistirá em o doador fazer uma promessa de 

que irá proceder à transferência de um bem do seu patrimônio para o do donatário, que a 

aceitará, tudo isso de acordo com o quanto gizado no sobredito art. 538, de modo a se 

possibilitar a realização de negócio jurídico perfeito.”. Vargas ainda pontua a complexidade da 

definição de doação e sua contratualidade como define a seguir:  

 
[...] a pesquisa da definição da doação não se esgota apenas em verificar sua 

contratualidade, sendo bastante profícuo se destacar os elementos que a 

caracterizam, de acordo com uma determinada finalidade. Assim, dificilmente 

se poderá encontrar unanimidade na lista de características que compõem a 

doação, justamente porque diversos são os fins almejados pelos pesquisadores 

do tema. De todo modo, para os efeitos do presente estudo, elenca-se aqui os 

três principais: formalidade ou solenidade; o animus donandi; e, a 

transferência patrimonial ou gratuidade. 

 

4.6 Acervos 

 

Para o recorte desta pesquisa foram analisados dois acervos públicos, o primeiro sendo 

o Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri da Fundação Theatro Municipal de 

São Paulo e o segundo o Centro Técnico do Teatro Castro Alves- Salvador/BA. As informações 

foram coletadas por meio de pesquisa bibliográfica e entrevistas. 

 

4.6.1 Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri  

 

Segundo Azevedo (2017, p. 2): 

 
Uma apresentação teatral, mesmo se tratando de um só texto, representado por 

um mesmo grupo, em um mesmo espaço cênico, nunca será igual à outra. 

Nunca será também passível de repetição ou reprodução integral. O que 

acontece durante uma apresentação teatral acontece exclusivamente naquele 

momento, naquele espaço, com aquelas pessoas. Nunca mais a equação será a 

mesma. É uma obra irreconstituível. Esse fenômeno torna o teatro a mais 

efêmera das artes. E, portanto, de mais difícil preservação. Qualquer ação de 

preservação da memória teatral deve ter isso em conta. 

 

Para conservar, restaurar e armazenar cenários e figurinos, produzidos para os 
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espetáculos líricos e de dança do Theatro Municipal de São Paulo (TMSP), foi criada a Central 

Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri. 

Em 2004, o acervo de figurinos do Theatro Municipal de São Paulo já tinha 

aproximadamente 18 mil trajes. Até então eles ficavam guardados no subsolo do próprio prédio 

do TMSP, local onde era possível identificar condições impróprias para desempenhar a função 

de abrigar todo aquele material. Além da evidente inadequação de armazenamento e 

conservação de um conjunto de materiais cênicos tão importantes, pesaram denúncias sobre 

desvios dos materiais, peças estragadas por falta de manutenção, posse indevida, entre outras 

irregularidades que ameaçavam gravemente o rico patrimônio que o acervo caracterizava.  

Diante da constatação dessa “situação alarmante”, a então diretora do Theatro 

Municipal, Lúcia Camargo, para garantir a salvaguarda do acervo, tomou a iniciativa de 

promover ações que geraram grandes mudanças.  

Simultaneamente às iniciativas de reformas para adequação física de um novo espaço, 

foi elaborado e implementado o Projeto Traje em Cena: Catalogação de Figurinos Teatrais no 

Theatro Municipal de São Paulo, com apoio da Vitae – Apoio à Cultura, Educação e Promoção 

Social, uma associação civil sem fins lucrativos. Uma equipe de profissionais de alta 

qualificação foi montada sob a coordenação do Prof. Dr. Fausto Poço Viana e com a 

participação da Profa Dra Elizabeth Ferreira Cardoso Ribeiro Azevedo, responsável pela 

catalogação. À ocasião, foram também recrutados 90 voluntários para executar a adequação do 

novo espaço, um amplo galpão alugado na Vila Guilherme, e o trabalho de organização do 

acervo para a realização do Traje em Cena. Os figurinos foram higienizados e acomodados em 

araras e foram preparados para catalogação. Esses foram mantidos em cabides e fotografados 

frente e verso, com o objetivo de criar um banco de dados em que o traje pudesse ser visualizado 

sem a necessidade de manipulá-lo. Ter o acervo catalogado, além de facilitar a procura das 

peças a serem reutilizadas em novas produções e manter o controle da organização, torna 

também viável disponibilizá-lo na internet para pesquisa do público interessado na área.  

A equipe do Prof. Dr. Fausto Viana entregou, oficialmente, esse importante projeto de 

organização dos cenários e figurinos no início de 2006, inclusive com o registro fotográfico de 

todas as peças que faziam parte do acervo do TMSP. Diversos artigos e trabalhos acadêmicos 

que registraram esse momento excepcional, resultado da dedicação de toda a equipe que 

trabalhou na salvaguarda do acervo, foram publicados. Tais materiais podem demonstrar para 

os interessados do presente, a dimensão, a complexidade, a profundidade dos estudos exigidos 

nas diversas áreas relacionadas à organização e à conservação das peças do acervo e a história 
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que o teatro e a dança trazem consigo. 

Entre esses registros publicados, é interessante destacar o Breve Manual de Conservação 

de Trajes Teatrais, execução de responsabilidade dos próprios coordenadores do Projeto Traje 

em Cena, Prof. Dr. Fausto Poço Viana e Profa Dra Elizabeth Ferreira Cardoso Ribeiro Azevedo, 

que afirmam no texto de apresentação: 

 

Este pequeno manual, simples e despretensioso, tem por objetivo 

divulgar informações sobre a conservação de trajes teatrais da forma 

com que se trabalhou no Projeto Traje em Cena para o Theatro 

Municipal de São Paulo: como estocar, separar, dobrar as peças, 

fazer trabalhos de catalogação e higienização. Deseja-se com isso 

ajudar a salvar outras coleções espalhadas por este país afora, em 

teatros de grande, médio ou pequeno porte ou até mesmo de 

colecionadores que tenham em suas mãos peças significativas da 

história do teatro brasileiro. 

 

Em 2009, o acervo foi batizado como Central Técnica de Produções Artísticas Chico 

Giacchieri, oficializada pelo Decreto 50.439/2009 (SÃO PAULO, 2009), sendo vinculada ao 

complexo Theatro Municipal da Secretaria Municipal de Cultura. Sua organização está 

sistematizada na Figura 1. 

Além das funções de preservação, restauração e armazenagem de cenários e figurinos e 

criação de novas peças para as produções do próprio órgão público, o Theatro Municipal, na 

Central Técnica, os figurinos são disponibilizados para “locação e empréstimo para outros 

teatros”, segundo site oficial. Sobre essa possibilidade oferecida à comunidade, em consulta via 

e- mail à Gerência de Formação, Acervo e Memória do Núcleo de Acervo, foi esclarecido: 

 

Grupos independentes, artistas e o público em geral podem acessar o serviço 

de locação ou empréstimo do nosso acervo de figurinos, basta apenas 

encaminhar uma solicitação - por enquanto via e-mail. Nesta solicitação 

deverá constar todo tipo de informação a respeito do pedido (período, forma 

de uso, especificações do evento etc). Depois disso é feita uma visita técnica, 

para seleção dos itens e seguimos com os procedimentos de avaliação técnica 

do estado de conservação, elaboração da minuta do contrato de empréstimo e 

encaminhamento da solicitação à Fundação Theatro Municipal. A princípio, 

qualquer pessoa ou instituição pode solicitar o empréstimo ou aluguel. 

Avaliamos cada caso e, ao fim, a autorização (ou não) parte sempre da 

Fundação. 

 

 O Breve Manual de Conservação de Trajes Teatrais trata do tema dos empréstimos ou  

aluguéis no aspecto burocrático, ao apresentar o modelo de formulário padrão do TMSP que 
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foi adaptado para conter as informações necessárias na solicitação de qualquer figurino do 

acervo. Ao preencher o formulário, o signatário se compromete a cumprir as exigência 

relacionadas, tanto em relação às condições da devolução e penalidades, no caso de danos ou 

extravio, quanto a fornecer detalhamentos relacionados aos envolvidos na solicitação, como 

nome do diretor da instituição, destino onde a peça permanecerá durante o período de 

empréstimo, nome do responsável pela entrega e recebimento, número da apólice do seguro 

que acompanha o processo de empréstimo, elaborada de acordo com a assessoria jurídica da 

instituição, entre outros. 

A análise do perfil da instituição solicitante de empréstimo ou aluguel é um importante 

critério a ser considerado. As recomendações se desdobram também para a questão da 

reutilização em espetáculos novos ou remontagens de produções do próprio do Theatro 

Municipal. Como as orientações detalhadas no manual deixam evidentes as preocupações e os 

investimentos exigidos nos cuidados com os figurinos, é natural supor que as restrições e 

recomendações sejam levadas em consideração na etapa de avaliação da Fundação dos riscos 

de disponibilizar os figurinos solicitados por instituições da iniciativa privada ou pública, dadas 

as características, muitas vezes frágeis, de um acervo tão antigo.  

Em 2011, através da Lei 15.380 foi instituída a Fundação Theatro Municipal de São 

Paulo e posteriormente o decreto nº 53.225 (SÃO PAULO, 2011) regulamentou sua 

organização dividida entre Direção, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. A Fundação com 

essa legislação garantiu sua autonomia nos campos administrativo, financeiro, patrimonial e 

artístico. E ficou responsável pela manutenção do Theatro, da Praça das Artes e da Central 

Técnica, além dos corpos artísticos. A manutenção da Central Técnica, sendo essa parte do 

Complexo Theatro Municipal, está entre as áreas de responsabilidade institucional gerida pela 

organização social contratada por seleção pública. 

Os recursos da Fundação são provenientes do orçamento da Prefeitura de São Paulo, 

venda de produtos e serviços educativos e culturais, cobrança de ingressos, convênios, doações 

e patrocínio, entre outras fontes. E a prestação de contas geral está disponível para consulta 

pública. 
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Figura 1- Organograma da Central técnica de produções artísticas 

 

Fonte:Adaptado 

de:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/fundacao_theatro_municipal/central_tecnica_chic

o_giacchieri/index.php 

 

 

4.6.2 Centro Técnico do Teatro Castro Alves 

 

Em abril de 1988, na cidade de Salvador-BA foi publicado um decreto que determinava a 

criação do Núcleo de Produção Cênica (NPC) – USINA. Nessa etapa embrionária do projeto do 

Centro Técnico do Teatro Castro Alves, os setores de Cenografia, Figurino/Guarda-Roupa e 

Adereços dedicavam suas produções de elementos cênicos exclusivamente às demandas do próprio 

TCA, principalmente os espetáculos do Balé do Teatro Castro Alves (BTCA). 

Ainda nessa primeira fase, já havia a intenção de abrir um acervo de figurino disponível para 

empréstimos e aluguéis do NPC para a comunidade artística, o projeto foi conduzido pela costureira 

cênica Lina Lemos. Nasce então o Guarda-Roupa do TCA, com reunião de peças do BTCA, de 

fantasias armazenadas e de figurinos doados ao teatro. Desde esse primeiro momento, foi primordial 

a ação de manter cuidadosa e manual a catalogação das peças. 

Em 1989, o TCA foi fechado para reforma e requalificação do edifício, que trazia um novo 

conceito, passando a contar com salas de costura, carpintaria e serralheria, adereços, maquiagem, 

coordenação, canteiro cenográfico e o guarda-roupa. A reabertura do novo espaço aconteceu em 

1993, quando o Núcleo foi rebatizado de CENTRO TÉCNICO. 

No ano 2000, o parque tecnológico do centro adquiriu novos equipamentos, como máquinas 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/fundacao_theatro_municipal/central_tecnica_chico_giacchieri/index.php
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/fundacao_theatro_municipal/central_tecnica_chico_giacchieri/index.php
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de costura, acabamentos industriais, solda elétrica e serras de bancada para marcenaria e serralheria, 

dentre outras. A ampliação foi motivada principalmente para atender as demandas dos espetáculos 

previstos nas comemorações dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. A partir de 2003, 

num espaço vinculado ao CT-TCA, foi criado o Armazém Cenográfico, que passava a atender a 

classe artística com os serviços de guarda temporária de elementos de cenografia, reciclagem de 

objetos cênicos e empréstimos. 

Em 2007, foi implementado o Projeto TCA Técnico, com ações de formação e qualificação 

profissional. Em 2008, a Bahia ganhou esse importante projeto para a formação de novos 

profissionais que atendam às áreas das tecnologias do espetáculo, por meio da promoção de cursos 

e oficinas, palestras voltadas ao público interessado, ministrados por profissionais de renome 

nacional. A Coordenadora Eliane Gomes afirma: 

 

O entendimento que estrutura as ações, a partir de então, é a transformação do 

Centro Técnico num Centro de Referência em Engenharia do Espetáculo, voltado 

não apenas para a excelente qualidade das produções técnicas, mas também 

promotora e fomentadora de toda uma rede de qualificação e formação de 

profissionais nesta área. 

 

Especificamente sobre o acervo de figurinos do Centro Técnico, que já contava com as peças 

cedidas após os desfiles cívicos em comemoração dos 500 anos da chegada dos portugueses ao 

Brasil, a presença do profissional Márcio Meireles foi determinante para o crescimento e 

consolidação do acervo. Durante sua gestão, figurinos foram doados de fontes variadas, somados às 

peças confeccionadas no próprio ateliê de costura cênica, resultando num repertório que conta com 

peças de design contemporâneo e outras de perfis históricos, de diferentes épocas. Para a 

comunidade artística e escolar que procura o acervo para aluguel, essa diversidade de estilos e 

designs atende a inúmeras possibilidades de personagens em cena. Atualmente o acervo é composto 

por mais 7000 peças, somando figurinos e adereços e objetos cênicos. 

O Centro Técnico do TCA destaca-se pelo interesse que seus serviços despertam não só em 

artistas envolvidos em produções profissionais, mas principalmente por atingir um significativo 

número de público envolvido em atividades artísticas diversas. Nesse sentido, o Centro Técnico 

alcança a ambição que estabeleceu desde a sua fundação, ao atender a estudantes de dança, teatro, 
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artes plásticas, grupos artísticos e culturais, projetos sociais sem fins lucrativos, órgãos públicos e 

entidades parceiras do Centro Técnico. 

O Acervo de Figurino do TCA está organizado em duas grandes coleções: Acervo Móvel e 

Acervo Histórico. O acervo do TCA se destaca em relação a preocupação com a manutenção e 

conservação das peças. No Acervo Histórico, as peças são armazenadas e manipuladas de forma 

meticulosa, pois assumem valor de patrimônio cultural. O chamado Acervo Móvel está voltado para 

o fomento às produções cênicas na Bahia, principalmente aquelas que tem baixo orçamento, 

contando com figurinos de múltiplas origens, formando um conjunto extremamente variado. Além 

de atender a produções de baixo orçamento, o acervo está disponível também para a classe artística, 

atendendo às suas mais variadas criações. Sobre esse empreendimento cultural baiano, a 

coordenadora Eliane ressalta que  

 

é um acervo volátil, esta é uma ação inédita do TCA, até onde a gente pode 

comprovar. Com este DNA, fortemente inclinado para o estímulo à novas 

produções, desde a sua implementação, no final da década de 1980 e início 

da década de 1990, o guarda-roupa do TCA tem um histórico reconhecido 

no cenário cultural da Bahia, e na cidade de Salvador particularmente. 

 

O TCA oferece, além do aluguel, a possibilidade de empréstimo de parte dos figurinos do 

acervo. Em geral, o empréstimo segue algumas normas para liberação: ser pleiteado mediante ofício 

escrito, em papel timbrado e assinado pelo responsável da instituição, contendo: identificação do 

grupo ou instituição solicitante (incluindo telefones para contato e e-mail); finalidade do evento, 

destacando seu caráter cultural, educativo e gratuito; período de uso das peças; do valor referente à 

multa na devolução, em caso de perda ou avaria das peças, entre outras normas. 

O Centro Técnico possui 4 (quatro) Núcleos de Atuação, que trabalham de maneira 

integrada: Núcleo de Pesquisa, Núcleo de Produção, Núcleo de Qualificação e Assessoria Técnica 

(Figura 2). E é baseado em quatro eixos – Produção, Qualificação Profissional, Pesquisa e 

Assessoria Técnica – diretamente ligados à engenharia do espetáculo, o projeto de criação do 

CREET apresenta entre as suas metas a proposta de atuar na formação profissional do técnico em 

espetáculos, promovendo um calendário de atividades que incluem cursos, oficinas, palestras e 

difusão de vídeo-aulas, contendo materiais didáticos ligados ao tema. 
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Figura 2- Organograma do Centro Técnico CTA 

 

 

Fonte: Adaptado da figura fornecida pela entrevista. 

 

Os recursos financeiros do CTA são oriundos da receita da Fundação Cultural do Estado da 

Bahia- FUNCEB e da doação e manutenção de equipamentos, acordados entre os parceiros que 

utilizam o espaço, sendo os principais: Órgãos Públicos do Estado da Bahia, prioritariamente a 

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – SECULT e a Fundação Cultural do Estado da Bahia - 

FUNCEB, aos quais estão diretamente vinculados; 

Sobre a possibilidade de reproduzir o modelo do TCA em outros locais, manter a resposta 

nas próprias palavras da diretora foi considerada a melhor opção, para tratar da questão: 

 

Acreditamos que é possível a replicação deste modelo em outras localidades, e em 

grande parte esta iniciativa é louvável, pois pode representar num entendimento 

inovador de aplicação também de políticas de fomento e incentivo à produção de 

baixo orçamento. No caso específico, esta coleção foi sendo montada ao longo dos 

anos numa parceria entre o Teatro Castro Alves, a sociedade civil, artistas e grupos 

coletivos, possibilitando a envergadura do acervo. É necessário ter clareza dos 

objetivos e finalidade de cada coleção. O TCA além de investir na preservação de 

uma memória que conta quase 30 anos da história dos palcos da Bahia, também 

vem sistematicamente fomentando com seu acervo a prática, experimentação e 

pesquisa das artes cênicas., para tanto, também é necessário ter nesta linha de frente 

profissionais sensibilizados e qualificados para esta tarefa, desde a pesquisa, a 

manipulação, organização e conservação das peças. Depois creio que seja também 

importante criar uma política que seja capaz de guiar todo o trabalho, e que dê 

conta de todos os detalhes, desde a doação, parcerias, limpeza e higiene, 

conservação, empréstimos, descartes, catalogação, etc. 

.  
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5. QUESTIONÁRIOS 

 

Foram respondidos 64 questionários por profissionais de artes cênicas aplicados por 

meio de formulário eletrônico do software Google Forms, entre os dias 04 e 18 de maio de 

2021. O conteúdo levantado pelos questionários teve o objetivo de fornecer subsídios para uma 

análise descritiva, não sendo uma amostra com pretensões estatísticas. 

 

5.1 Perfil dos participantes 

 

5.1.1 Principal área de atuação  

 

A área de artes cênicas abrange dança, teatro e circo. Quanto à atuação profissional dos 

entrevistados 52 participantes (81%) responderam que a área de atuação é o teatro, 08 a dança 

(13%) e 04 o circo (6%) (Figura 3).  

 

Figura 3- Distribuição da atuação profissional. 

Fonte: Elaboração própria 
 

A maioria das respostas ter sido de profissionais da área de teatro pode estar relacionada 

com dados levantados por uma pesquisa quantitativa realizada em 2017 por uma consultoria 

especializada em cultura, esporte e investimento social, sobre hábitos culturais em 12 capitais 

brasileiras, em uma amostra de 10630 entrevistas com indivíduos de 12 anos de idade ou mais 

de todos os níveis econômicos (JLEIVA CULTURA & ESPORTE, 2017). Revelou-se que a 

cidade de São Paulo tem a maior população de artistas de teatro do país, sendo uma das maiores 
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do mundo em produção teatral, superando inclusive Nova York e Londres em número de 

estreias anuais. Portanto, é compreensível que os respondentes do questionário aplicado na 

pesquisa sobre o Acervo Público reflitam essa realidade da capital paulista, onde se tem um 

número muito maior de artistas que atuam em teatro, do que artistas que atuam nas áreas de 

dança e circo. Uma particularidade sobre o acesso de artistas de circo ao questionário poderia 

ser sua itinerância, característica inerente aos circos tradicionais, o que restringe as 

possibilidades de respostas, quando o recorte é delimitado na cidade de São Paulo. 

 

5.1.2 Origem de atuação dos artistas 

 

Embora seja característica das artes cênicas a circulação dos espetáculos, a pergunta 

teve a intenção de localizar a região de origem dos artistas independentes ou grupos. No que 

diz respeito à região de origem da atuação dos artistas é possível constatar que 32 participantes 

(50%) declararam o centro da cidade como região de origem, 18 participantes (28%) são da 

zona oeste e 8 participantes (12%) são da zona sul (Figura 4).  

 

Figura 4- Distribuição dos participantes quanto a origem de atuação dos artistas. 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Como indicado no gráfico, metade dos respondentes atua no centro, seguido pela região 

oeste, o que parece refletir questões que fazem parte de um debate bastante atual sobre políticas 

públicas voltadas especificamente para a periferia de São Paulo. Essas buscam fomentar 

atividades não concentradas na região central, ou seja, uma tentativa de descentralização ou 

interiorização. Além da concentração de renda, que pode parecer determinante nesse resultado, 
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há outros aspectos importantes, como o transporte público disponível na cidade. O 

deslocamento dos cidadãos, tanto de ônibus quanto de metrô, favorece atuarem como 

consumidores, inclusive de atividades culturais, na região central. O caminho inverso, de levar 

público consumidor do centro para as periferias não é tão frequente, sendo comum que o público 

ativo de atividades artísticas nos bairros periféricos fique restrito aos próprios moradores da 

região.  

Os grupos e artistas da área de artes cênicas fazem um movimento natural de migrarem 

suas atividades para bairros centrais, como reflete o resultado dos respondentes ao questionário. 

Esse quadro favorece o entendimento de que um acervo público, caso instalado no centro de 

São Paulo, como sugerido no plano de negócio proposto neste estudo, poderá ser acessado por 

artistas também da periferia. Constatado que esse movimento de deslocamento da população 

em direção ao centro já acontece, o acervo teria impacto indireto como ação de fomento às 

atividades culturais nas regiões periféricas da capital paulista.  

 

5.1.3 Tempo de atuação profissional 

 

Sobre o tempo de atuação profissional 4 (6%) participantes possuem até cinco anos de 

experiência, 9 (13%) entre 6 e 10 anos, 8 (12 %) entre 11 e 15 anos e 8 (12%) entre 16 e 20 

anos (Figura 5). A maioria dos participantes (35 respondentes; 55%) declara ter mais de 20 anos 

de experiência no ramo. Isso pode demonstrar que a maior experiência acumulada na profissão 

reflete na disposição para dialogar sobre políticas públicas. Outra interpretação seria o fato da 

autora também possuir mais de 20 anos no ramo de artes cênicas e ter conseguido acessar mais 

profissionais com o mesmo perfil. 

  



52 
 

 

 

Figura 5- Distribuição dos participantes quanto ao tempo de atuação na área. 

 
Fonte: elaboração própria 

 

5.2 Destino e Conservação dos figurinos 

 

5.2.1 Destino dos figurinos  

 

Os participantes responderam a respeito do destino dos próprios figurinos bem como os 

do grupo após o encerramento das temporadas. As respostas indicam três possíveis destinos: 

acervo do grupo, doação ou ficam armazenadas na casa do artista. Nas artes cênicas, os acervos 

dos grupos têm funções que vão além da preservação histórica do artefato, pois a conservação 

possibilita a reutilização ou reciclagem. 

O resultado indica que há motivação para que ocorra a doação, porém em sua maioria 

ela é feita para projetos sociais não necessariamente alinhados a projetos culturais. O 

instrumento proposto nesse estudo pode viabilizar um destino para esses artefatos direcionado 

às artes cênicas. 

Os figurinos ficam na casa dos artistas quando as peças de roupa são de uso cotidiano e 

não foram confeccionadas para o espetáculo, ou quando o grupo não tem espaço próprio. É 

mais provável que um grupo com mais de 20 anos atuando no mercado tenha um espaço físico 

que abrigue seus figurinos, que caracterizam um acervo próprio. Nesse sentido, teríamos que 

aqueles grupos com menos tempo de atuação, tendem a armazenar de forma mais improvisada 

e menos estruturada, recorrendo a espaços diversos, provavelmente não apresentando condições 

adequadas.  
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5.2.2 Espaço e condições de armazenamento 

 

As respostas indicam que os figurinos são armazenados em araras, guarda-roupas, 

caixas, baús e sacos. As condições de armazenamento nem sempre são adequadas como por 

exemplo no caso de estarem armazenados em araras podem apresentar um volume excessivo 

de peças de roupa, ficarem em locais sem ventilação, sem catalogação e sem higiene. 

 

5.3 Interesse em recorrer a um acervo público 

 

Quando perguntados se recorreriam a um acervo público 37 (58%) responderam que 

sim e 21 (33%) responderam que talvez, ou seja 91% dos entrevistados são potenciais usuários 

de um acervo público. Apenas 6 pessoas (9%) responderam que não usariam um espaço público. 

Ao apresentar as justificativas de interesse no acervo público destacamos as seguintes 

respostas: 

 

✓ Penso que seria de grande valia. Bem como seria excelente um depósito público onde 

se pudesse guardar cenários gratuitamente ou a preços módicos. 

✓ Pode ser mais econômico, ecológico e criativo. 

✓ Dependendo da montagem e da concepção artística, um acervo público pode trazer 

muitos benefícios que vão da economia de tempo e dinheiro à sustentabilidade.  

✓ Sentimos falta de ter acervos com baixo custo e boa qualidade. 

✓ Nós já realizamos trocas e empréstimos com outros grupos parceiros e é sempre mais 

interessante a reutilização. Em diversos pontos, verba, desperdício de materiais, quantidade de 

trabalho, etc. 

 

As atividades da área de artes cênicas são normalmente feitas com pouca hierarquia, 

fundamentado em coletividade e trocas, modelos que não são exatamente tradicionais ao 

capitalismo, o que leva a valorização de aspectos que não estão necessariamente ligados ao 

lucro comercial. Portanto, o perfil dos artistas e a forma que desenvolvem suas atividades, vai 

ao encontro a características do trabalho essencialmente coletivo, que respalda o interesse de 

uso de materiais que possam vir a ser disponibilizados com o funcionamento de um acervo 

público de figurinos, como é proposto nesta pesquisa.  
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Já as justificativas dos que não teriam interesse em recorrer a um acervo público 

referem-se a grupos que mantêm seus espetáculos ativos ao longo do tempo e portanto voltam 

a utilizar o mesmo figurino. 

 

5.3.1 Sobre doação de figurinos ao acervo público 

 

O instrumento proposto no presente estudo também prevê a doação dos figurinos 

utilizados para formação do acervo público. Houve, portanto, a necessidade de identificar se a 

doação seria de interesse dos entrevistados independentemente da adesão ao serviço de aluguel 

do acervo. 

Com relação à disposição em doar figurinos para o acervo público, a grande maioria (39 

respondentes, 61%) responde que sim, 22 pessoas (34%) que talvez e apenas 3 (5%) 

entrevistados afirmam que não doariam. 

Ao solicitar que justifiquem sua resposta encontramos diferentes motivos de porque 

doar ou não. Assim, quem afirma que não doaria o faz com a justificativa de que os figurinos 

já são reutilizados ou locados. Quem informa que talvez, está especialmente preocupado com a 

proposta / forma do acervo, ou seja, o fariam a depender das condições do acervo (físicas e de 

regras para empréstimo). Há ainda aqueles que já reaproveitam e emprestam, e os que afirmam 

que se ficarem sem uso, sim, podem doar. Algo curioso é que até mesmo quem afirma que os 

figurinos têm um valor afetivo e histórico responde talvez, demonstrando disposição de quem 

sabe mudar de ideia. Na tabela 1 é possível ver como se dividem de acordo com a resposta: 
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Tabela 1- Justificativa para doar ou não 

Justificativa para doar ou não Porcentagem 

Não 5% 

C - São reutilizados ou locados 5% 

Sim 61% 

A - Doar é Bom 34% 

B - Depende da proposta do acervo 3% 

D - Sim, se ficam sem uso 6% 

E - Já doa, reutiliza ou empresta 5% 

F – Outros 3% 

NS/NR 9% 

Talvez 34% 

A - Doar é Bom 2% 

B - Depende da proposta do acervo 8% 

D - Sim, se ficam sem uso 8% 

E - Já doa, reutiliza ou empresta 8% 

F – Outros 5% 

NS/NR 5% 

Total Geral 100% 

Fonte: elaboração própria 

 

Com relação aos que afirmaram que sim, muitos demonstram certo contentamento em 

poder doar, como se fosse naturalmente correto e até prazeroso, algo que se faz com orgulho e 

satisfação, para estes a categoria encontrada em poucas palavras foi “Doar é Bom”. Nessa 

categoria também incluímos os que enfatizam mais o fator ambiental ou econômico. O curioso 

aqui é que até mesmo uma parte dos que afirmam que já doam, reutilizam ou emprestam, 

respondem que sim doariam. Por último, há também os mais neutros que dizem sim, se o 

material ficar sem uso. 

 

5.4 Sobre participar de uma cooperativa de figurinos 

 

Perguntados se o grupo ou a própria pessoa participaria de uma cooperativa de figurinos 

para empréstimo, aluguel ou troca, com colegas de grupos e artistas independentes da área das 

artes cênicas; nas respostas 29 (45%) entrevistados responderam que sim, 28 (44%) indicaram 

que talvez e 7 (11%) participantes afirmaram que não.  

A elaboração da pergunta sobre o interesse em participar de uma cooperativa não trouxe 

esclarecimento sobre como seria o funcionamento dessa, o que parece ter sido determinante no 

resultado e revelou a insegurança de muitos em relação à iniciativa, refletido nos 44% que 

responderam “talvez”. Ainda assim, é significativo os 45% que afirmam ter interesse em aderir, 

em relação aos que são taxativos sobre não participar, além daquela parcela dos que 
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responderam “talvez” serem potenciais participantes que migrariam para a resposta positiva, 

diante de maiores esclarecimentos sobre o funcionamento da cooperativa, é possível supor.  

A seguir agregamos algumas frases que consideramos um importante complemento, já 

que a categorização não possibilita a inserção de detalhes que merecem atenção. 

 

✓ O trabalho do artista é coletivo. Um grupo de teatro nega a essência da arte, caso opte 

por se isolar e não compartilhar suas experiências. Qual o sentido de esconder um figurino 

usado, dentro de um baú? Aquela roupa é um objeto artístico, e seu lugar é nos palcos, 

auxiliando artistas a abrirem novas janelas na imaginação do público. 

✓ Participaria, gosto da ideia de compartilhar. 

✓ Isso ajudaria muitos grupos independentes, que muitas vezes não tem como investir em 

figurinos por falta de verba. Também seria uma boa forma de um lugar para pesquisa de 

conceito de figurino.  

✓ Por ser uma ação cooperativa, econômica e ecológica. 

✓ Sempre importante saber como se estrutura, mas estamos sempre abertos a construções 

coletivas que sigam na contramão das lógicas de mercado.  

 

Sobre as respostas negativas se destacaram três justificativas: o possível desgaste de 

seus próprios figurinos que teriam que ser disponibilizados, o desconhecimento da existência 

de cooperativas e o desinteresse do grupo na formação de uma cooperativa. 

Dessa forma podemos concluir que a maioria dos entrevistados é favorável a criação de 

uma cooperativa e se disporia a participar de alguma forma, sendo que uma parte apenas o faria 

se estivesse de acordo com as regras e modo de operar dessa. 

 

5.5 Sobre a experiência de doar para um órgão público 

 

Quando perguntados sobre a experiência de fazer doação para um órgão público 47 

(73%) entrevistados informaram não ter tentado; 15 (23%) responderam que tentaram e 

conseguiram e 2 (3%) que tentaram, mas não conseguiram. 

Ao solicitar que se relatasse a experiência, obtivemos os seguintes tipos de resposta 

agrupadas na Figura 6: 
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Figura 6- Experiência com doação à órgão público 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Metade não respondeu à questão, uma vez que informaram não ter a experiência. Entre 

os demais, foi possível entender que 11% chegaram a doar a algum órgão público, 11% 

disseram que desconheciam essa possibilidade; 9% relataram que doaram a alguma ONG e; 5% 

que doaram a particulares, como outros grupos. 

Pelo relatado, parece ser mais fácil doar para ONGs, mas em alguns casos se conseguiu 

concretizar para algum programa do governo do estado, ou alguma escola de artes de faculdade. 

Um aspecto a se considerar é que já existe estabelecida uma relação entre artistas e ONGs que 

não estão relacionadas a área da cultura, mas com atividades relacionadas a questões sociais. 

Ainda tratando da constante e sistemática parceria entre os profissionais da área de arte 

cênicas e o poder público, é possível considerar que ela resulta em um significativo 

conhecimento sobre as ações e equipamentos públicos da Cultura. Nesse sentido, é sabido que 

não há equipamentos que poderiam receber e potencializar o uso de figurinos doados, o que 

relativiza as razões de se ter uma grande maioria respondendo que não tentou doar. Pode-se ler 

que o resultado indica que os artistas não sabem sequer que poderiam doar seus figurinos, mas 

também temos a forte possibilidade de que o conhecimento da falta de um local próprio para 

receber o material, caso de um acervo público, leve ao número de 74% de pessoas que não 

tentaram doar.  

É possível supor que, caso haja um espaço público que organize e disponibilize para 

reuso os figurinos, o mesmo teria muita possibilidade de ser conhecido pelos grupos, artistas 

independentes e pessoas em geral envolvidas em atividades culturais, potenciais clientes de um 

acervo, o que impactaria diretamente numa maior disposição para doar, em relação ao resultado 

que obtivemos no quadro atual.  
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6. PLANO DE NEGÓCIO 

 

6.1 Resumo Executivo 

 

A cidade de São Paulo destaca-se pela intensa vida cultural. Uma pesquisa realizada 

pela consultoria Jleiva Cultura & Esporte demonstrou que 1638 peças de teatro ficaram em 

cartaz somente no ano de 2018, o que corresponde a 15348 apresentações. Essa pesquisa mostra 

apenas os números das apresentações de teatro e ao extrapolar para as outras áreas de artes 

cênicas, dança e circo, percebe-se a grande dimensão dessas manifestações artísticas na cidade 

de São Paulo. 

Os figurinos são parte fundamental para a composição dessas manifestações. A 

manutenção de um acervo de figurinos exige recursos que muitas vezes ultrapassam a 

capacidade dos grupos artísticos. Ainda, os acervos próprios dos grupos independentes 

frequentemente não são locais apropriados para a conservação dos trajes. Os questionários 

aplicados constataram três destinos para os figurinos ao final da temporada: acervo próprio, 

doação à entidade de assistência social ou a própria casa do artista. 

Esses problemas são a motivação para a criação de um Acervo Público de Figurinos que 

possa receber através de doação esses figurinos e disponibilizá-los na forma de aluguel para 

outras apresentações. O mercado de aluguel de figurinos não se restringe apenas a grupos 

artísticos tendo como clientes em potencial a comunidade escolar, projetos sociais e culturais, 

ou qualquer outra instituição ou cidadão que porventura necessite de figurinos para compor 

apresentações. 

À primeira vista, a Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri do 

Complexo Theatro Municipal de São Paulo parece ser concorrência direta do Acervo, visto que 

também oferece seus figurinos para aluguel. Porém, na central técnica os trajes são em sua 

maioria provenientes das montagens de ópera e ballet do Theatro que se caracterizam por serem 

mais complexos e luxuosos. O negócio aqui proposto prevê o armazenamento e 

disponibilização de qualquer tipo de traje desde que esteja em boas condições. O Acervo 

assemelha-se mais tanto no propósito quanto no modelo ao Centro Técnico do Teatro Castro 

Alves. Os concorrentes são os brechós, onde se encontram roupas a preço baixo, e alguns 

acervos privados como o Pandora's Box. 

 Os custos de implementação do negócio foram baseados no aluguel de uma pequena 

sala comercial que atenda às condições necessárias para conservação dos trajes. E apoiado no 
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fato de que as peças chegariam via doação dos editais ou doação direta. Dessa forma, é difícil 

contabilizar a quantidade de trajes iniciais e o tamanho do local necessário para armazená-los. 

Todavia, o custo de aluguel da sala também poderia ser absorvido caso o Acervo ocupasse 

lugares que já pertençam a Prefeitura. 

 Para o aporte financeiro inicial o Acervo sugere a captação de recursos, que cubram os 

custos de implementação e as despesas fixas, via Lei Rouanet por uma Organização Social que 

também será a gestora do Acervo. Após o aporte inicial, a ideia é que o acervo se torne 

economicamente viável em um período mínimo de 15 meses (Cenário Otimista) e máximo de 

75 meses (Cenário Pessimista). 

 Como meta futura o Acervo prevê o comodato como uma nova modalidade para 

aquisição de figurinos. Nessa modalidade ocorrerá uma parceria entre os grupos independentes 

e o acervo público, prevendo que figurinos dos acervos próprios fiquem sob a guarda do acervo, 

com participação de ambos nos ganhos gerados com aluguéis dessas peças. 

 

Figura 7- Representação do Plano de Negócio.  

 

A figura acima demonstra os tópicos abordados na elaboração do Plano de negócio (hexagramas com destaque). 

Os hexagramas sem destaque representam tópicos que não foram desenvolvidos neste estudo porém são relevantes 

para o futuro do negócio, e podem ser aplicados desde a sua implementação. 

Fonte: Autoria Própria. 
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6.2 Análise de mercado 

 

6.2.1 Mapa de Stakeholders 

 

Stakeholders são as partes interessadas, de alguma forma, no projeto: colaboradores, 

fornecedores, clientes e possíveis clientes. Para qualquer organização alcançar as metas e os 

objetivos traçados, é fundamental adotar políticas e ações que busquem atender aos interesses 

desses grupos. O mapeamento dos stakeholders é uma forma de conhecer todas as partes 

interessadas em sua organização e partir dele analisar Interesse x Influência que têm no projeto. 

 

6.2.2 Stakeholders externos 

 

Para todo tipo de negócio, é necessário definir grupos aos quais a proposta de valor será 

direcionada. No caso específico deste estudo, realizou-se uma pesquisa de mercado e foram 

definidos dois segmentos de potenciais clientes: artistas e escolas (professores e estudantes).  

 

a) Artistas 

Em relação aos artistas, foram observadas informações importantes que ajudam a 

validar as premissas do modelo de negócio. Primeiramente, é possível perceber que a origem 

dos artistas varia entre teatro, dança e outras manifestações artísticas. Além disso, a origem de 

50% deles está no centro da cidade de São Paulo, enquanto os demais são provenientes de outras 

localidades da capital paulista. 

 

b) Escolas (estudantes e professores) 

Outro nicho de mercado mapeado foi o de escolas em São Paulo, que se configuram 

como potenciais clientes do Acervo, uma vez que esses locais são palco de diversas 

manifestações artísticas e culturais em que figurinos da área de artes cênicas poderão se fazer 

necessários. 
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6.2.3 Concorrentes 

 

Por meio da pesquisa, foram identificados como principais concorrentes os 

estabelecimentos do ramo de venda e aluguel de figurinos temáticos, tais como carnaval, festa 

junina, halloween, entre outros. Salienta-se, no entanto, que a maioria desses locais não possui 

o diferencial de figurinos confeccionados especificamente para espetáculos de artes cênicas, 

que podem ter particularidades históricas e culturais próprias, como será o caso das peças de 

figurinos a serem disponibilizadas para aluguel no Acervo da Prefeitura Municipal de São 

Paulo. Ainda assim, tais estabelecimentos de venda e aluguel de fantasias e outros trajes são 

notórios concorrentes para o Acervo, tendo em vista, sobretudo, que elas podem, 

frequentemente, oferecer figurinos novos e com variedade de tamanhos. 

  

6.2.4 Parceiros  

 

a) Escolas 

Uma possibilidade de parceria para o Acervo são as escolas do município. Tal parceria 

poderá ser firmada de forma institucional, em que ocorra divulgação mútua em suas respectivas 

mídias como locais promotores de cultura; ou em forma de parceria mantenedora com contrato 

de prioridade, na qual a escola tem preferência ao alugar um figurino devido às mensalidades 

pagas ao Acervo para garantir esse atendimento prioritário. 

 

b) Brechós 

Por se tratar de iniciativas de proposta de valor semelhante ao serviço oferecido pelo 

Acervo de figurinos das artes cênicas, recomenda-se a troca de divulgação com brechós de 

destaque do município de São Paulo.  

 

c) Confecção de figurinos 

Uma outra possibilidade de interesse do Acervo poderia ser parceria firmada com 

confecções de figurinos. A confecção poderia indicar o Acervo em suas mídias assim como o 

Acervo indicaria a confecção aos clientes que procuram figurinos não disponíveis em seu 

catálogo de peças. 
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d) Teatros, organizações culturais e escolas teatrais 

A parceria com teatros, organizações culturais e escolas teatrais se apresenta como mais 

uma possibilidade para o Acervo, na medida em que podem estabelecer planos de divulgação 

mútuos, o que serviria ao interesse de todas as partes envolvidas. 

 

6.4.5 Stakeholders internos 

 

a) Prefeitura municipal de São Paulo 

Acredita-se ser de interesse da Prefeitura Municipal de São Paulo criar e gerir como 

patrimônio público móvel um acervo de figurinos para artes cênicas devido aos benefícios que 

essa iniciativa poderá agregar, tais como: o retorno dos investimentos feitos na área cultural por 

meio de editais, o auxílio à autosustentabilidade financeira de grupos teatrais, a contribuição 

para diminuição dos impactos ambientais provocados pela indústria têxtil, entre outros.  

 

b) Equipe do Acervo 

 

6.3 Potencial de mercado 

 

São Paulo conta com aproximadamente 294 salas de teatro e 113 centros culturais, 

espaços e casas de cultura. Em 2018, a cidade foi palco de 15.348 espetáculos, envolvendo mais 

de 9 mil pessoas entre planejamento, produção e execução. De acordo com essas informações, 

a cidade possui grande potencial para produção de peças que exijam figurinos. 

Em relação aos consumidores finais, a pesquisa realizada para o projeto aponta um 

grande interesse por parte deles, demonstrando que há sim essa demanda, embora haja ressalvas 

em relação à qualidade do serviço referente à conservação dos figurinos, visto que não existe 

uma iniciativa como essa conhecida na cidade de São Paulo, segundo respostas do questionário 

aplicado para a coleta de dados deste estudo.  

No meio artístico, as organizações que se propõem a produzir peças teatrais e 

manifestações artísticas, em geral, necessitam de figurinos conservados, ou seja, são potenciais 

clientes que poderão usufruir dos serviços prestados pelo Acervo Público.  

Cada vez mais as empresas buscam incentivar e vincular suas marcas às iniciativas que 

demonstram responsabilidade social e/ou ambiental, o que possibilita a prospecção de parcerias 

mantenedoras. 
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Em relação à possibilidade de investimento público, a proposta de criação de um acervo 

de figurinos da Secretaria Municipal de Cultura poderá proporcionar um melhor uso dos 

recursos destinados à cultura no Estado, uma vez que parte da verba destinada aos contemplados 

em editais para suas produções artísticas retornará em forma de figurinos, que serão doados ao 

Acervo, alimentando um negócio proposto para gestão de patrimônio público móvel. 

 

6.4 Descrição do serviço 

 

6.4.1 Características  

 

Idealizado para ser um ambiente com o objetivo de captar, higienizar, manter e alugar 

figurinos doados por artistas ou instituições e que tenham sido confeccionados ou adquiridos 

com recursos provenientes de editais públicos, o acervo será um estabelecimento criado para 

fornecer aos artistas das artes cênicas e outras pessoas interessadas, uma oportunidade de alugar 

figurinos em bom estado de conservação. O acervo se configura também como um possível 

destino para as peças que não são mais de interesse ou não mais serão utilizadas pelos artistas 

e/ou seus grupos. Essa proposta de negócio público preza mais pela acessibilidade dos cidadãos 

interessados do que pelo lucro direto, sendo planejado, inicialmente, apenas com o propósito 

de sustentabilidade financeira e, posteriormente, com a possibilidade de crescimento. 

 

6.4.2 Diferencial 

 

O Acervo será projetado para que figurinos já utilizados possam ter o destino adequado 

para sua boa conservação e posterior disponibilização para aluguel das peças. Nesse sentido e 

em comparação à confecção de novos figurinos, o Acervo propõe notória responsabilidade 

ambiental ao evitar confecções desnecessárias, uma vez que a indústria têxtil, 

incontestavelmente, polui a atmosfera, o solo e a água, entre outros impactos ambientais.  

A criação do Acervo tange também um aspecto de responsabilidade social, por visar à 

acessibilidade da população interessada em figurinos que poderão viabilizar produções 

artísticas na cidade de São Paulo e região. Essa é uma iniciativa que pretende potencializar o 

uso de recursos públicos, na medida que prevê em editais cláusula de doação das peças não 

mais utilizadas e que, com a anuência dos contemplados, serão doadas para o Acervo para 
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posterior aluguel.  

Em resumo, a criação de um acervo de figurinos para artes cênicas na capital paulista 

poderá proporcionar aos clientes finais um meio mais rápido e prático para adquirir figurinos 

de qualidade (ou em bom estado de conservação) para suas produções artísticas, além de 

proporcionar um ambiente propício para destiná-los, encerradas as temporadas. 

 

6.4.3 Argumentos a favor da criação de um acervo de figurinos 

 

a) Sustentabilidade 

A existência do Acervo possibilita a economia de recursos ambientais. Isso porque “ 

[...] mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente foram liberadas em 2015 e 93 bilhões 

de metros cúbicos de água são gastos por ano pela indústria do vestuário. Os recursos hídricos 

não são apenas desperdiçados, mas também poluídos. Em média, 20% da poluição industrial 

da água em todo o mundo provêm desse mercado. E não para por aí. O plástico, presente em 

alguns tecidos, têm invadido os mares, impactando a biodiversidade aquática [...]” 

 

b) Acessibilidade financeira 

Outro argumento é o de economia ou acessibilidade financeira, já que uma das ideias 

principais por trás do acervo é proporcionar oportunidades para que pessoas de todas as rendas 

consigam alugar figurinos para a produção de seus espetáculos. Na figura a seguir, os dados 

demonstram o baixo acesso à cultura no país, ao apontar quantas pessoas já foram a uma 

apresentação teatral. Apesar do Acervo ser destinado, principalmente, a artistas e outras pessoas 

interessadas, a realidade dos espectadores já demonstra muito sobre a necessidade de incentivo 

para ambos os lados.  

Figura 8- Acessibilidade financeira 

 

Fonte: Adaptado de https://www.culturanascapitais.com.br/ (JLEIVA CULTURA & ESPORTE, 2017) 

https://www.culturanascapitais.com.br/
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6.5 Estratégia do Negócio 

 

Missão, Visão e Valores são partes da estratégia de negócio. É a partir da MVV que a 

empresa determina seus objetivos e o que irá influenciar a tomada de decisão acerca do negócio. 

De forma breve, a missão é a razão do negócio existir, a visão é onde o negócio deseja estar 

dentro de um período de tempo predeterminado, e os valores são os ideais de atitude e 

comportamento que as pessoas envolvidas internamente precisam exercer, para que a missão 

faça sentido e a visão se concretize. A seguir estão as diretrizes propostas para cada um desses 

conceitos, fundamentais para criação, organização e desenvolvimento do negócio. 

 

6.5.1 Missão 

 

Receber, avaliar, higienizar, catalogar, organizar e armazenar de forma adequada os 

figurinos utilizados em manifestações artísticas de São Paulo, com o intuito de disponibilizá-

los para aluguéis e empréstimos. Tal iniciativa configura-se como social e sustentável e busca 

otimizar a utilização de recursos previamente investidos na confecção desses figurinos.  

 

6.5.2 Visão 

 

Possuir um vasto portfólio de figurinos, para atender a diversos públicos de forma 

acessível e com viabilidade financeira. 

6.5.3 Valores 

 

Valorização da cultura; preservação e incentivo a reutilização dos figurinos; 

otimização dos gastos de dinheiro público investido; promover a economia das produções da 

área de artes cênicas. 

 

6.5.4 Objetivos 

 

1 Proporcionar um melhor uso dos recursos financeiros municipais; 

2 Esclarecer/Divulgar/Estabelecer/Determinar número de figurinos cujo termo de 

doação foi assinado; 
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3 Criar planos de divulgação nas mídias municipais; 

4 Arrecadar investimento e fechar parcerias com o setor privado; 

5 Tornar o Acervo conhecido entre empresas e organizações do setor privado; 

6 Criar plano de divulgação mútua; 

7 Entregar figurinos em bom estado de conservação ao cliente final; 

8 Atrair artistas e pessoas envolvidas em manifestações artísticas; 

9 Alcançar métrica de satisfação acerca dos pontos de contato com os clientes 

finais; 

10 Fidelizar clientes; 

11 Ampliar as fontes de aquisição de figurinos, através de cessão, doação 

espontânea, parceria com confecções (meta futura). 

 

6.6 Plano operacional 

 

Atividades operacionais principais a serem executadas: captação, recepção, tratamento 

(reparos, higienização e armazenamento adequado) e aluguel de peças de figurinos para artes 

cênicas. 

 

Figura 9- Organograma do Acervo Público de Figurinos 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

6.6.1 Equipe 

 

 A equipe de colaboradores do Acervo precisará estar alinhada às diretrizes estratégicas 

do negócio. O colaborador precisa se portar de forma acolhedora e valorizar as relações sociais. 
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A equipe está sumarizada na Figura 8, com os cargos e atribuições descritas abaixo.  

 

a) Diretoria 

 A diretoria será composta por pessoas ligadas à Organização social captadora e/ou 

pessoas da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. E tem como função controlar e 

organizar todas as áreas da empresa, fazer a gestão dos recursos financeiros e adequação dos 

serviços. 

 

b) Coordenador estratégico 

O coordenador estratégico possui como função definir e avaliar as metas de marketing, 

relacionamento com o cliente e de crescimento do negócio. 

- Atribuição técnica: Ensino superior completo em cursos de administração de empresas 

ou em cursos específicos que compreendam o projeto; experiência de mercado na área. 

 

c) Analista comercial 

O analista comercial possui as funções de planejar os melhores meios para se alcançar 

as metas; repensar e adaptar estratégias que não obtiveram bons resultados; acompanhar 

concorrentes; avaliar relatórios de resultados dos aluguéis de figurinos, as métricas e os índices 

de performance; atendimento ao cliente que chega pelas mídias sociais. 

- Atribuição técnica: Ensino superior completo em qualquer área que tange à comercial, 

marketing e/ou gerenciamento de empresas; experiência de mercado na área; conhecimento de 

pacote Office. 

 

d) Publicitário 

As funções do publicitário são as de criar as artes necessárias para divulgação do 

serviço; atualizar e gerenciar os perfis nas redes sociais; criar e atualizar o design do site, do 

aplicativo e das redes sociais do acervo, alimentando e atualizando a catalogação das peças de 

figurinos que chegam ao acervo, bem como aquelas que não mais estão disponíveis para 

aluguel. Essa função pode ser executada por um profissional interno, por empresa terceirizada 

ou freelancers, que deverão explorar técnicas diversas de comunicação para criar maneiras 

envolventes de apresentar e promover o serviço aos potenciais clientes, contribuindo para a 

divulgação e consolidação do negócio. 

- Atribuição técnica: Portfólio que atenda a proposta de valor do Acervo. 
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e) Gerente Financeiro 

O gerente financeiro tem como funções conferir, periodicamente, o fluxo de caixa da 

organização, analisando sua saúde financeira para garantir a implementação do orçamento anual 

e o cumprimento das metas; analisar gastos inesperados e traçar planos de melhoria para o uso 

do dinheiro; atualizar ferramentas de gestão; processar pagamentos e emissão de faturas; 

garantir penalidades cabíveis em caso de atrasos e/ou danificação das peças de figurinos 

alugadas pelos clientes. 

- Atribuição técnica: Ensino superior completo em área que tange à comercial, 

financeira e/ou gerenciamento de empresas; experiência de mercado na área; conhecimento de 

pacote Office. 

 

f) Analista administrativo 

O analista administrativo é encarregado do atendimento ao público em visitas 

presenciais; preenchimento e arquivamento de documentos e fichas cadastrais; gerenciamento 

do envio e recebimento de peças para reparos, higienização e conservação; acompanhamento 

dos prazos de entrega das peças alugadas; pré-análise (triagem) das peças quando recebidas; 

colher feedback e analisar métricas de satisfação; conduzir práticas de reconhecimento e 

efetivação do serviço. 

- Atribuição técnica: Ensino médio completo; conhecimento de pacote Office. 

 

g) Gerente/Gestor de RH (Recursos Humanos) 

As principais funções inerentes ao cargo de gerente/gestor de Recursos Humanos estão 

ligadas ao planejamento, ao controle e à direção de estratégias de clima organizacional; à 

administração dos processos de recrutamento e seleção, bem como treinamento e 

desenvolvimento dos colaboradores, assim como auxílio aos funcionários e implementação de 

programas de benefícios destinados a eles. 

- Atribuição técnica: Ensino superior completo em qualquer área que tange à recursos 

humanos. 

 

h) Analista operacional 

Entre as principais funções do gerente/gestor operacional estão: receber do analista 

administrativo as peças selecionadas para reparo para validar tal necessidade; examinar de 

forma geral todas as peças doadas, cedidas ou devolvidas para determinar o destino de cada 
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peça (entre restauração, higienização e armazenamento), conforme a necessidade; classificar as 

peças de acordo com seu destino, encaminhando de volta ao gerente administrativo; controlar 

a qualidade das peças que passaram por reparos; efetuar cadastro do estado de conservação das 

mesmas; e, por fim, enviá-las para o armazenamento. 

- Atribuição técnica: Ensino médio completo; conhecimento de pacote Office. 

 

i) Analista de armazenagem 

O analista de armazenagem tem como funções principais gerenciar a recepção, 

conferência e armazenagem das peças de figurinos que compõem o Acervo. Ao recebê-las do 

gerente operacional, altera sua disponibilidade no sistema, devendo, então, armazená-las de 

forma adequada para encontrá-las com rapidez e agilidade quando solicitadas. 

- Atribuição técnica: Ensino médio completo; conhecimento de pacote Office. 

 

6.7 Plano de marketing 

 

O profissional da área de marketing busca conseguir trazer resultados significativos para 

o negócio, propondo estratégias que possam apontar as direções para o sucesso de determinado 

empreendimento. A aplicação dos 5 Ps do marketing (produto, preço, praça, promoção e 

pessoas) pode ajudar o negócio a atrair e a fidelizar clientes, tornando-se uma referência no 

mercado. 

 

6.7.1 Produto  

 

O Acervo tem como objetivo principal oferecer aluguel de figurinos de artes cênicas 

para diferentes manifestações artísticas. O aluguel poderá ser feito presencialmente ou online. 

Com o desenvolvimento de um aplicativo e um site para disponibilizar fotos dos produtos e 

informações, que viabilizem o aluguel dos figurinos online. 
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6.7.1.1 Regras de aluguel 

 

1) O contratante recebe a peça higienizada e em bom estado de conservação. Ao 

assinar o contrato de aluguel, ele se compromete a entregá-la nas mesmas condições, 

salvo a higienização, que é um dos serviços oferecidos pelo Acervo.  

2) O valor referente à primeira semana de aluguel deverá ser pago no ato da retirada 

e o prazo para devolução é acordado entre as partes (Acervo e cliente). 

3) Em caso de necessidade de extensão do período de aluguel da peça, será exigido 

aviso prévio de 3 dias antes da finalização do prazo inicialmente acordado. 

4) A peça de figurino será inspecionada, junto ao cliente, no momento da 

devolução. Em caso de avarias (leves ou severas) serão cobradas taxas extras previstas 

no contrato de aluguel.  

5) O valor da higienização profissional das peças será cobrado no preço do aluguel 

de cada uma delas.  

6.7.2 Preço  

 

O segundo dos 5 Ps do marketing diz respeito ao Preço, ou seja, o valor a ser cobrado 

em troca do seu produto ou do seu serviço, como é o caso do aluguel de figurinos para as artes 

cênicas. Para sobreviver no mercado deve-se cobrar um preço justo pelo serviço oferecido.  

A definição do preço do aluguel será feita considerando o material, a raridade e a 

conservação do traje e levará em conta a taxa de higienização. Como uma vantagem para o 

cliente que aluga figurinos por períodos superiores a uma semana, poderá haver uma 

flexibilização dos valores dos aluguéis. 

 

6.7.2.1 Análise de concorrência 

 

Na elaboração desse plano, constata-se a existência de uma concorrência relativamente 

baixa em relação ao acervo, primeiramente porque não existem outras iniciativas públicas de 

mesmo foco, e em segundo lugar porque as empresas que concorreriam diretamente são as que 

fabricam, vendem ou alugam figurinos. No entanto, essas não possuem caráter social e nem 

estão vinculadas ao município de São Paulo, o que diminui a proposta de valor. No mais, hoje 
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encontra-se uma abertura de 83% no mercado, dos quais 58% afirmaram que acreditam que é 

uma excelente ideia alugar figurinos de um Acervo público. 

6.7.3 Praça 

 

A praça diz respeito a como o seu cliente chega até os seus produtos, qual o seu canal 

de vendas. A letra P, terceira dos 5 Ps do marketing, se refere ao seu lugar, isto é, à sua 

colocação no mercado. A seguir serão mencionadas algumas ferramentas que serão a praça do 

Acervo. 

 

6.5.3.1 Ferramentas 

 

Para atração e atendimento ao público serão utilizados aplicativos de comunicação, 

redes sociais e sites; que estão resumidos no Quadro 2. 
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Quadro 2- Ferramentas utilizadas no plano de ação da Praça

 

Quando? Quanto? Quem? Meta Quando? Quanto? Quem? Meta Quando? Quanto? Quem? Meta

Quando? Quanto? Quem? Meta Quando? Quanto? Quem? Meta Quando? Quanto? Quem? Meta

Variável

Diretor estratégico e 

analista 

administrativo

Horário comercial 

pós lançamento
-

Analista 

administrativo

Metas financeiras no 

plano

1) e 2) Sempre

3) Fase de expansão

20% voltarem a 

procurar o acervo 

em 1 ano

Fase de expansão - Diretor estratégico
5% vindo por 

indicação em 1 ano

Como?

1) Benefícios vinculados à indicar o acervo

2) Indicação mútua para parceiros

Campanhas 

bimestrais
- Publicitário Sempre -

Analista 

administrativo
-

INDICAÇÕES

O que? Por que?

Criar rede de indicações entre clientes e 

parceiros
Diminui o custo de aquisição de cliente

Como?

1) Criação de campanhas de ADS para aquisição de novos mercados

2) Propagandas pagas sendo veiculados no site (parcerias privadas)

3) Veiculação de cases e depoimentos de clientes

4) Exposição da rotina para humanização da marca

1) Agendar horários para visitação

2) Tirar dúvidas eventuais

3) Comunicação direta com o cliente

Por que? O que?

Criação de perfis para o Acervo
O meio de compras online favorece muito 

o alcance de mercado
Atendimento via Whatsapp

Facilita a comunicação e tira dúvidas dos 

clientes

WHATSAPP

O que? Por que? O que? Por que?

Como?

1) Atendimentos pré agendados ou dentro de um horário específico

2) Recebe o cliente, faz o cadastro e atende a demanda

3) Alinha todas as informações necessárias

4) Atendimento baseado nos valores da empresa

SITE FACEBOOK/INSTAGRAM

Como?

Criação de um site para aluguel

-

FIDELIZAÇÕES

O que? Por que?

Fidelizar clientes que buscaram o acervo Diminui o custo de aquisição de cliente

Como?

1) Atendimento humanizado e atencioso

2) NPS acima de 9

3) Clube de clientes fidelizados (descontos e brindes)

ATENDIMENTO PRESENCIAL

O que? Por que?

Atendimento que ocorrerá no horário 

comercial, no local físico do Acervo

94,4% alega que prefere comprar 

presencialmente

O meio de compras online favorece muito 

o alcance de mercado

Como?

1) Criação de campanhas de ADS para aquisição de novos mercados

2) Utilização do site como plataforma de reserva ou aluguel dos trajes

3) Propagandas pagas sendo veiculados no site (parcerias privadas)

4) Veiculação de cases e depoimentos de clientes

Campanhas 

bimestrais

Entre R$100 e 

R$800
Publicitário

20% de vendas pelos 

sites
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6.7.4 Promoção 

 

O objetivo desse quarto P dos 5 Ps do marketing é propagar a sua marca, os seus 

produtos e os seus serviços para quem realmente tem interesse. Ele diz respeito às estratégias 

de marketing que você vai adotar no seu negócio. O Quadro 3 resume as estratégias de atração 

e fidelização. 

 

Quadro 3- Políticas de fidelização e atração 

 
Fonte: elaboração própria 

 

6.7.5 Pessoas 

 

Os 5Ps descritos anteriormente têm como objetivo atingir as pessoas para que elas 

comprem o produto ou façam uso do serviço oferecido. Por esse motivo, além de compreender 

e colocar em prática os aspectos já mencionados, é necessário analisar qual é o comportamento 

da pessoa que se pretende atingir com as estratégias utilizadas. Ou seja, faz-se necessário que 

se observe as pessoas envolvidas na produção e na divulgação do produto ou do serviço, bem 

como aquelas para quem esses se destinam.  

Público alvo Canais Sazonalidade Atividades-Chave Pacerias Recursos-chave

Pessoas que buscam 

por figurinos para 

aluguel de forma 

acessível, ou ainda, que 

desejam doar os 

figurinos ou ceder para 

uma instituição que 

cuidará da conservação 

e reuso dos figurinos

Site, mídias 

sociais, mídias 

sociais de 

parceiros, rádio, 

mídias do 

governo do 

município, 

outdoors

Períodos de festas 

escolares que 

remetem a 

espetáculos, festas 

religiosas, e para os 

demais espetáculos 

não foi observada 

sazonalidade

Criação e 

veiculação da 

campanha, análise 

das inforamações 

comercais geradas 

pela campanha

Parcerias de 

divulgação 

com escolas 

e teatros

Colaboradores, 

figurinos, 

investimento em 

marketing

F

I

D

E

L

I

Z

A

Ç

Ã

O

Pessoas que já usaram 

ou procuraram o 

acervo anteriormente

Mídias sociais, 

incluindo 

Whatsapp 

adquirido do 

cliente

Formular estratégia 

pelo menos 1 vez por 

campanha após 

período de 

implementação

Formular estratégia, 

prospectar clientes

Colaboradores, 

figurinos, 

investimento em 

marketing

A

T

R

A

Ç

Ã

O
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6.7.5.1 Personas identificadas 

 

Persona nada mais é do que uma representação semifictícia, baseada em dados reais, do 

seu cliente ideal. Ela também é conhecida como buyer persona ou avatar. É um modelo 

construído a partir de características comportamentais e demográficas. Para criação desse plano, 

as Personas foram identificadas a partir da análise dos dados coletados por meio da aplicação 

de dois questionários, um entre artistas do ramo e outro entre estudantes e professores que 

realizam espetáculos.  

 

a) Artistas 

No que diz respeito a esse público, a persona foi construída com base em uma pesquisa 

realizada, que contou com a coleta de 64 respostas, um número representativo dentro do espaço 

amostral de artistas na cidade de São Paulo. Não foram identificados dados relacionados ao 

perfil pessoal. 

A persona se faz mais presente na execução de peças teatrais, visto que 81% respondeu 

que a principal área de atuação é o Teatro; 13% a Dança; e 6% o Circo. Em relação à 

localização, constata-se que 50% dos participantes declararam ser do centro da cidade, seguido 

da Zona Oeste com 28% e Zona Sul com 12%. 

Analisando áreas mais específicas dos questionários, o tempo de atuação da persona é 

de mais de 20 anos, uma vez que 55% dos entrevistados alegaram isso, seguido de valores 

similares nos tempos entre 10 e 20 anos. Além disso, o destino dos figurinos da persona é um 

acervo pessoal, já que 59% dos participantes, informa que vão para acervo próprio; 9% dizem 

que ficam com o grupo e não dá para saber se em acervo ou não (por isso separado). Além 

disso, 11% dizem que cada um fica com o seu, 8% que são guardados em casa e outros 8% que 

são doados. 

Considerando a armazenagem dos figurinos, a persona normalmente armazena em casa, 

sendo que uma parcela de 22% informou que estariam armazenados na própria casa e 17% em 

local inadequado e; igualmente 17% informam que ficam em galpão ou sede próprios.  

Por último, conclui-se que a persona utilizaria um acervo público de figurinos, já que 

58% afirmou que sim o faria, 33% que talvez o fizesse e apenas 9% indicou que não recorreria 

ao acervo, mas também se identifica que fez pouca ou nenhuma tentativa de doar para órgão 

público, além do que, a persona também doaria figurinos próprios, visto que apenas 5% 

afirmam que não doariam, contra 34% afirmando que talvez e 61% informando que sim. 
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A partir dos dados coletados, pode-se chegar às seguintes conclusões sobre a persona 

Artista: 

 

 Nome: Carla  

Faixa etária: Não identificada 

Profissão: Artista 

Nível escolar: Não identificado 

Redes sociais utilizadas: Não identificadas 

Preferências em relação à compra: Não identificada 

Possui figurinos próprios: Sim 

Doaria para um acervo: Sim 

Doaria para órgão público: Sim 

Utilizaria um acervo: Sim 

O que valoriza na existência do acervo: proposta de valor; bom estado de conservação 

dos figurinos; sustentabilidade; economia; possibilidade de troca. 

 

b) Alunos e professores  

No que diz respeito a esse público, a persona foi construída com base em uma pesquisa 

realizada, que contou com a coleta de 71 respostas, um número representativo dentro do espaço 

amostral de estudantes e professores na cidade de São Paulo. 

Os entrevistados puderam responder em quais as áreas de apresentações participaram 

ou em quais contribuíram para a realização (múltiplas respostas foram permitidas): 75% 

responderam que a principal área é o Teatro; 70,3% a Dança; 17,2% o Circo. Em relação à 

localização, constata-se que 48,8% dos participantes declararam ser da Zona Oeste, seguido da 

Zona Sul com 17,2% e Zona Central com 6,3%. 

Analisando os dados coletados, o destino dos figurinos da persona está relacionado a 

guardar e usar em outra oportunidade, com 55,6% tendo assinalado essa informação. Há 

também uma alta taxa de pessoas que não tiveram mais oportunidade de usar o figurino, 

representando 40,7%. Em terceiro lugar, se encontram as pessoas que devolvem o figurino ao 

acervo escolar, sendo 35,2% dos respondentes. 

Por fim, conclui-se que a persona utilizaria um acervo público de figurinos, já que 

80,82% afirmaram que considera excelente ideia a oportunidade de ter um acervo de figurinos 

em São Paulo. Como exemplo podemos citar: 
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✓ Acredito que é uma ótima ideia e um ótimo investimento, pois pessoas que as vezes não 

tem condições podem usufruir de um figurino de boa qualidade. Ademais, é importante que 

sejam bem higienizados para que todos possam usar com segurança. 

✓ Essa iniciativa é essencial, tanto para criar interesse na área de figurino quanto para 

democratizar o acesso à elementos cênicos essenciais para um espetáculo 

✓ boa, acho importante principalmente para organizações independentes e periféricas 

✓ Acho uma ideia muito boa, desde que seja acessível à todas as pessoas, inclusive de 

baixa renda, e que de alguma forma a utilização do espaço também auxilie quem for doar. 

 

Dessa forma, é possível chegar às seguintes conclusões sobre a persona estudante: 

 

Nome: Andreia 

Faixa etária: 18-25 anos 

Profissão: Estudante 

Nível escolar: Ensino superior completo/incompleto 

Redes sociais utilizadas: Whatsapp, Instagram e Facebook 

Preferências em relação à compra: Presencialmente e site 

Possui figurinos próprios: Sim 

Doaria para um acervo: Sim 

Doaria para órgão público: Sim 

Utilizaria um acervo: Sim 

O que valoriza na existência do acervo: valor acessível, higienização e conservação 

do traje e viabilização das manifestações artísticas. 

 

6.8 Plano financeiro 

 

Nesta seção, serão apresentados os custos de implantação e manutenção do projeto e da 

execução das etapas anteriores, os meios de arrecadação de recursos, as projeções e os possíveis 

cenários. 

Ao final da apresentação desses cenários, será apresentada a análise dos indicadores de 

viabilidade como o Payback, o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno 

(TIR), no contexto de cada um dos cenários previstos.  
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6.8.1 Cenários 

 

Antes de prosseguir com a análise das tabelas, é importante destacar que foram 

desenhados três cenários para o planejamento financeiro: 

● Cenário Base ou Tendencial 

● Cenário Otimista 

● Cenário Pessimista 

Cada um dos cenários é baseado em algumas premissas, que se traduzem em variáveis 

aplicadas ao planejamento financeiro do negócio. Cada um desses cenários será detalhado a 

seguir.  

 

6.8.1.1 Cenário Base 

 

O Cenário Base consiste na aplicação das premissas constantes nos itens anteriores do 

Plano de Negócio, mais especificamente o Planejamento Estratégico e o Plano de Marketing, 

bem como as informações colhidas a partir dos dados de tamanho do mercado. 

Nesse cenário, considera-se que o número de aluguéis acumulados no 1º, 2º, 3º e 4º anos 

é respectivamente: 191, 624, 907 e 1110. Esse número considera que a partir de um estoque 

adquirido de figurinos, o marketing e o comercial trabalharão para fazer com que 70% deles 

sejam alugados. 

 

6.8.1.2 Cenário Otimista 

 

O Cenário Otimista considerou que devido a uma procura mais intensa e maior 

popularização do acervo, a taxa de aluguel supera o cenário base em 10%. 

Nesse cenário, considera-se que o número de aluguéis acumulados no 1º, 2º, 3º e 4º anos 

é respectivamente: 219, 713, 1037 e 1267. Esse número considera que a partir de um estoque 

adquirido de figurinos, 80% deles são alugados. 

 

6.8.1.3 Cenário Pessimista 

  

O Cenário Pessimista considerou que a ideia teve uma aceitabilidade mais baixa, e, por 
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esse motivo, a taxa de aluguel ficou 10% abaixo do cenário base. 

Nesse cenário, considera-se que o número de aluguéis acumulados no 1º, 2º, 3º e 4º anos 

é respectivamente: 164, 535, 778 e 950. Esse número considera que a partir de um estoque 

adquirido de figurinos, 60% deles são alugados. 

 

Quadro 4-Cenários 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

6.8.2. Investimento Inicial 

 

Os investimentos iniciais foram estabelecidos para que o Acervo possua caixa suficiente 

para se manter até dar lucro próprio, o que acontece em cada cenário (base, otimista e 

pessimista), respectivamente, nos meses 27, 15 e 75. (meses? não fica claro) 

 

6.8.3 Fonte de recursos  

 

O presente estudo propõe que o investimento inicial para a criação do Acervo seja 

proveniente da captação de recursos advindos da Lei Rouanet. Perante essa lei são aceitos 

projetos de incentivo à formação artística e cultural; fomento à criação artística; preservação e 

difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico; estímulo ao conhecimento de bens e valores 

culturais e de apoio a outras atividades culturais e artísticas. Dessa forma, uma organização 

social parceira da Secretaria de Cultura seria responsável pela captação do recurso e gestão do 

Base Otimista Pessimista

Ano 1 R$ (70.126,73) R$ (43.109,75) R$ (104.447,25)

Ano 2 R$ (45.607,38) R$ 18.709,00 R$ (143.395,75)

Ano 3 R$ 15.722,00 R$ 87.784,00 R$ (89.812,00)

Ano 4 R$ 54.278,00 R$ 131.848,00 R$ (56.764,00)

Ano 5 R$ 87.131,75 R$ 168.718,00 R$ (27.926,50)

Ano 6 R$ 106.409,75 R$ 190.750,00 R$ (11.402,50)

Ano 7 R$ 125.687,75 R$ 212.782,00 R$ 5.121,50 

Ano 8 R$ 144.965,75 R$ 234.814,00 R$ 21.645,50 

TIR 39% 137% -44%

BASE

Anos Taxa de crescimento

Ano 1 2,75%

Ano 2 8,96%

Ano 3 13,03%

Ano 4 15,93%

Ano 5 18,04%

OTIMISTA

Anos Taxa de crescimento

Ano 1 3,14%

Ano 2 10,24%

Ano 3 14,90%

Ano 4 18,21%

Ano 5 20,62%

PESSIMISTA

Anos Taxa de crescimento

Ano 1 2,35%

Ano 2 7,68%

Ano 3 11,17%

Ano 4 13,66%

Ano 5 15,47%
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acervo. 

Pretende-se também apresentar uma proposta de um modelo de doação dos figurinos, a 

serem incorporados ao acervo público, previsto em cláusula do edital para as artes cênicas, ao 

fim da temporada do espetáculo contemplado com recurso público. Caso os grupos 

independentes tenham interesse justificável em manter o figurino, como no caso de espetáculos 

de repertório, poderão se manifestar e justificar, perante o órgão público. 

 

6.8.4 Custos de implementação e custo fixo 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

  

IMPLEMENTAÇÃO Valor pessimista Valor base Valor otimista

Mesa -R$                                           -R$                                           400,00R$                                       

Cadeira de escritório -R$                                           -R$                                           300,00R$                                       

Cadeiras x3 -R$                                           -R$                                           400,00R$                                       

Notebook 4.725,00R$                                    2.500,00R$                                    2.362,50R$                                    

Impressora 788,13R$                                       417,00R$                                       602,57R$                                       

Espelho 650,00R$                                       650,00R$                                       650,00R$                                       

Armários 5.000,00R$                                    3.000,00R$                                    3.600,00R$                                    

Araras 500,00R$                                       400,00R$                                       400,00R$                                       

Saco plástico p/ transporte 107,60R$                                       107,60R$                                       101,68R$                                       

Site 2.000,00R$                                    1.500,00R$                                    1.600,00R$                                    

Divulgação 1.200,00R$                                    1.200,00R$                                    1.200,00R$                                    

Transporte 400,00R$                                       400,00R$                                       400,00R$                                       

Consertos 1.000,00R$                                    1.000,00R$                                    1.000,00R$                                    

Higienização 2.000,00R$                                    2.000,00R$                                    2.000,00R$                                    

Total 18.370,73R$                                13.174,60R$                                15.016,75R$                                

Aluguel 3.900,00R$                                    2.000,00R$                                    -R$                                           

Internet 104,00R$                                       100,00R$                                       102,00R$                                       

Limpeza 1.400,00R$                                    1.300,00R$                                    950,00R$                                       

Site 150,00R$                                       100,00R$                                       100,00R$                                       

ADS 1.000,00R$                                    800,00R$                                       600,00R$                                       

Instagram 3.000,00R$                                    2.100,00R$                                    1.900,00R$                                    

Salário (4 colaboradores) 9.533,33R$                                    5.958,33R$                                    4.766,67R$                                    

Total 19.087,33R$                                12.358,33R$                                8.418,67R$                                  

Aquisição de 10 figurinos

DESPESAS FIXAS

DESPESAS INICIAIS

Espaço físico
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6.8.5 Indicadores de Viabilidade Financeira do Projeto 

 

Alguns pontos e conceitos serão abordados a seguir: Payback, VPL e TIR. 

Primeiramente, Payback significa retorno. Ele pode ser considerado um método de engenharia 

econômica e, por meio dele, pode-se analisar se um investimento é viável ou não em termos de 

tempo (meses ou anos, geralmente). Para se obter essa resposta, é preciso definir de antemão o 

tempo necessário (ou esperado) para a recuperação de um investimento inicial. Isso pode 

demorar semanas, meses ou anos. 

VPL é uma sigla para Valor Presente Líquido, outro método de engenharia econômica 

bastante conhecido. Seu principal diferencial é o de trazer todos os fluxos de caixa do 

investimento para a data zero. Dessa forma, eles são somados ao investimento inicial e a TMA 

(Taxa Mínima de Atratividade) da empresa é descontada. 

Tem-se ainda a sigla TIR que significa Taxa Interna de Retorno. Aqui, leva-se em 

consideração o valor do dinheiro no tempo, zerando o valor presente líquido dos fluxos de caixa. 

A ideia é que todas as entradas e saídas sejam igualadas. Sua principal vantagem, segundo os 

especialistas, é o caráter relativo que tem, ou seja, os resultados são expressos em percentual e 

é mais fácil fazer comparações entre investimentos usando essa metodologia. A perpetuidade 

diz respeito à geração de valores de maneira eterna, considerando intervalos regulares. É o caso 

comum dos fluxos de caixa de empresas, considerados geralmente de maneira mensal. 

• Cenário Base 

Payback: 2 anos e 3 meses 

VPL: R$ 2.316.087,44 (em 8 anos) 

TIR: 39% 

• Cenário Otimista 

Payback: 1 ano e 3 meses 

VPL: R$ 4.292.807,05 (em 8 anos) 

TIR:137% 

• Cenário Pessimista 

Payback: 6 anos e 3 meses 

VPL: -R$ 703.129,66 (em 8 anos) 

TIR: -44% 

  



81 
 

 

 

6.9 Matriz SWOT  

 

 A Matriz SWOT é uma ferramenta de gestão utilizada para analisar dois cenários de um 

projeto: o cenário interno e o cenário externo. No cenário interno, a empresa tem total 

influência, ou seja, forças e fraquezas; e no cenário externo, são os fatores externos que 

determinam pontos-chaves, isto é, oportunidades e ameaças que o mercado oferece. 

Essa ferramenta é comumente utilizada para se fazer uma avaliação estratégica de uma 

empresa, uma organização ou um negócio, com o objetivo de auxiliar na criação de um plano 

de ação antes de lançar um novo produto ou serviço, afinal, proporciona uma visão ampla sobre 

o que deve ser melhorado e como enfrentar futuros problemas. SWOT é a sigla em inglês 

referente à Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 

Threats (Ameaças). Para a proposta de criação do acervo de figurinos para artes cênicas da 

Prefeitura Municipal de São Paulo utilizou-se essa ferramenta, como detalhado a seguir. 

 

Quadro 5- Matriz Swot 

 
Fonte: elaboração própria 

 

6.10 Pontos fortes e fracos 

 

a) Pontos Fortes: 

• Possibilidade de ser uma iniciativa acessível a diferentes realidades, atendendo 

a artistas profissionais ou amadores e públicos interessados na utilização dos figurinos;  

Não garantir estoque para atender as demandas

Deterioração dos trajes

Não ter garantia de fluxo de reposição de trajes

Proporcionae melhor uso dos recursos ambientais

Público alvo bem definido e com potencial

Oportunidades

Possibilidade de parcerias

Possibilidade de apoio municipal

Mercado digital de apresentações

Plano de investimento atrativo

Empresas de aluguel e confecção 

A
n

á
li

se
 i

n
te

r
n

a

Força Fraqueza

Proporcionae melhor uso dos recursos públicos Incerteza de investimento

Baixa competitividade direta

A
n

á
li

se
 e

x
te

r
n

a

Ameaças

Falta prioridade de investimento cultural
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• Localização na cidade de São Paulo, polo de manifestações artísticas e culturais, 

favorecendo o atendimento a interessados de todas as regiões da capital paulista; 

• Contribuir para a conservação de figurinos tanto para fim de reutilização quanto 

para a valorização dos aspectos históricos que possam representar; 

• Possibilidade de melhorar a eficiência na utilização de recursos financeiros, um 

dos grandes desafios do Governo. 

• Diminuição do impacto ambiental gerado pela indústria têxtil, uma vez que a 

produção de tecidos é responsável por uma grande demanda de pesticidas, água, energia, 

além de produzir gases prejudiciais ao meio-ambiente.  

 

b) Pontos fracos: 

• O fato de o Acervo propor o aluguel de figurinos usados pode excluir algumas 

oportunidades de aluguel, visto que não deverá haver, por exemplo, variação de 

tamanhos;  

• A incerteza em relação à origem do investimento que irá fomentar o serviço pode 

colocar em dúvida se o plano operacional do negócio poderá ser executado na íntegra 

como previsto;  

• A grande demanda de tempo para arrecadação dos figurinos para criar e 

alimentar o acervo.  
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6. DISCUSSÃO 

 

O financiamento por meio de captação, via renúncia fiscal, tem sido determinante para 

o crescimento e profissionalização da produção cultural brasileira. Apesar de não ser o foco 

deste estudo, é importante mencionar questões que se relacionam ao funcionamento da Lei 

Federal de Incentivo à Cultura, para justificar a sugestão de que parte dos recursos para 

implementação do Plano de Negócio de criação de um acervo público de figurinos seja captada 

por meio dela. Amplamente utilizada, essa lei se mantém como o programa mais estável de 

financiamento à cultura, portanto, se apresenta como uma opção consistente de financiamento 

para a iniciativa proposta.8  

Nesse contexto, interessa mencionar a fragilidade de um Estado Federativo que deposita 

principalmente em um modelo de fomento à cultura sua responsabilidade de promover o acesso 

a ela, sem levar em consideração a extensa territorialidade do país e a riqueza da sua diversidade 

cultural. A respeito desse assunto, Eduardo Tolentino, diretor teatral, afirma em entrevista a 

este estudo:  

 

As leis de incentivo privado dependem dos interesses de marketing e 

priorizam peças com nomes de popularidade, que construíram esse nome por 

ação individual e não ligadas a grupos (...). As leis governamentais estão 

presas a editais, que em nome de uma pseudodemocratização colocam no 

mesmo barco projetos de características distintas, o que é prejudicial a todos. 

Em São Paulo, criaram uma ilusão de perenidade que levou muitos grupos 

sólidos à ruína. Mais uma vez isso denota uma falta de política governamental.  

 

Segundo Alvim (2018) “A concentração do investimento em projetos apresentados por 

proponentes sediados no eixo Rio-São Paulo não é apenas um problema para as regiões pouco 

contempladas, mas também uma ferida para o próprio mecanismo, que perde legitimidade.” 

Manifestações culturais de vários portes e naturezas diversas são beneficiadas por diferentes 

modelos de financiamentos públicos e privados, mas que não são sistematizados no panorama 

atual de mecanismos de fomento para a área cultural no Brasil. Além da concentração dos 

recursos na região sudeste, essa situação de má distribuição dos poucos recursos é agravada 

pela maior capacidade de captação dos institutos e organizações sociais quando comparados 

 

8 Em 2021, o atual governo discute alterações no texto da Lei Rouanet e nos seus próprios fins. No entanto, não 

há consenso sobre as novas diretrizes e nenhuma das alterações aprovadas trouxe consequências para o conteúdo 

desta dissertação até o momento da publicação. 
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aos produtores e artistas menos atraentes comercialmente para as empresas.  

É importante considerar o grande avanço que significou (e significa) a criação e 

funcionamento dos grandes institutos culturais e das organizações sociais, mas colocar em 

questão se não seria parte da responsabilidade deles, com sua força política e econômica, 

estimular o mercado a apoiar as atividades culturais também por meio de recursos diretos.  

Pensar em formas para minimizar o impacto negativo da concentração de renda gerada 

pelo mecanismo de captação é responsabilidade do poder público e dos artistas. Ilustra a 

possibilidade de atuar nesse sentido a experiência vivida pela pesquisadora nas quatro primeiras 

edições do Cena Minas - Prêmio Estado de Minas Gerais de Artes Cênicas. O prêmio foi criado 

através da parceria do Governo com uma organização social de interesse público. O recurso da 

primeira edição do Cena Minas, que totalizou R$ 1 milhão, foi captado via Lei Federal de 

Incentivo à Cultura pelo Instituto Cultural Sérgio Magnani (OSCIP-ICSM9), com patrocínio da 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA). 

O processo então consistiu no OSCIP-ICSM captar recursos junto à Lei Rouanet que 

foram levados para a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais (SEC), através da 

celebração de um Acordo de Cooperação. À SEC coube elaborar os termos do edital e cumprir 

as etapas burocráticas, exigências jurídicas, divulgação, formação das comissões de análise e a 

distribuição do recurso aos artistas contemplados pelo edital. A instituição captadora OSCIP-

ICSM teve como responsabilidade a administração financeira e fiscal em todas as etapas 

relativas ao recurso público captado até a prestação de contas. 

Portanto, interessa destacar nesse episódio é que ao assumir a responsabilidade da 

criação de um edital para artes cênicas e da seleção das propostas inscritas, a Secretaria diminui 

o impacto dos projetos ficarem na dependência dos departamentos de marketing das empresas, 

porque passam a ser analisados por comissões compostas por representantes dos artistas e 

gestores públicos da cultura. O recurso foi captado por meio da Lei Rouanet, por uma 

organização social, e foi destinado a realização de um edital de recurso direto por um órgão 

público. Fato que deu a oportunidade para grupos que não teriam acesso facilitado a captação 

junto a Copasa, pudessem ter seus projetos inscritos, analisados e muitos deles contemplados 

com os recursos dessa empresa pública patrocinadora. 

 

9 “Uma OSCIP é uma qualificação jurídica atribuída a diferentes tipos de entidades privadas atuando em áreas 

típicas do setor público com interesse social, que podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada 

sem fins lucrativos. Ou seja, as entidades típicas do terceiro setor.” 

(http://www.portosocial.com.br/2019/02/18/saiba-o-que-e-uma-oscip/) 
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O Cena Minas nessa primeira edição recebeu a inscrição de 96 projetos, sendo 55 (57%) 

da capital e 41 (43%) do interior. Desses, 33 grupos foram aprovados. Em suma, com apenas 

um aporte financeiro foram potencializados o alcance, a diversidade e o número de grupos 

beneficiados com o recurso público.  

A intenção de usar a experiência relatada do Cena Minas foi demonstrar uma forma de 

minimizar a concentração de renda causada pela Lei quando a parceria público-privada 

consegue fazer chegar aos artistas, de uma forma mais direta, o recurso do patrocínio 

conseguido por instituições com maior potencial de captação. É prática comum das 

organizações sociais de interesse público recorrer à captação nos mecanismos de renúncia fiscal 

para promover a manutenção dos próprios órgãos e projetos públicos. Como exemplifica 

Oliveira (2019, Revista Istoé): 

 

Num momento em que a Lei Rouanet é questionada, o governo de São Paulo 

mostra que ela ainda é útil como investimentos na área de cultura. Precisando 

reformar o Museu do Ipiranga, e sem recursos do Estado suficientes, o 

governador João Doria resolveu lançar mão do programa federal de incentivo 

à cultura para arrecadar dinheiro para o megaprojeto de reforma e ampliação 

do principal monumento histórico do País. A campanha já obteve R$ 160 

milhões em recursos doados por empresas por intermédio da Lei Rouanet. 

 

Os editais e as leis possibilitam que produções inéditas, muitas delas cumprindo curta 

temporada, confeccionem novos figurinos a cada montagem. O incentivo não se estende à 

manutenção de sedes ou espaços adequados para armazenamento desses figurinos, tampouco 

de adereços e cenários. Portanto, pouco se sabe sobre o destino dessa rica produção realizada 

com dinheiro público, que passa ser do grupo por direito, quando é contemplado com algum 

edital da área de artes cênicas.  

O Acervo Público de figurinos voltado para a utilização da população em geral, como 

proposto neste estudo, deverá ser viabilizado por meio da participação de uma organização 

social, que buscará captar recursos pela Lei Rouanet para investir na infraestrutura e no 

funcionamento desse negócio. A opção deste estudo foi indicar o investimento por meio da Lei 

Rouanet, dado que a experiência da pesquisadora como gestora em órgão público trouxe a 

consciência de que é importante pensar em alternativas para promover ações que não se apoiem 

exclusivamente na expectativa de recurso direto. 

Um acervo criado para que os cidadãos interessados em artes cênicas sejam usuários e 

possam viabilizar suas próprias produções artísticas é, por princípio, uma ação diferenciada no 

mercado cultural. Mais significativo é o seu mérito quando o negócio do acervo é viabilizado 
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por patrocínio de empresas que não se interessariam em receber ou patrocinar esses grupos e 

artistas independentes, resultando numa forma muito positiva de multiplicar o benefício do 

recurso captado pela Rouanet, por meio da articulação da Secretaria Municipal de Cultura com 

uma organização social, chegando aos artistas. Caio de Andrade, dramaturgo e diretor de teatro, 

em entrevista a este estudo discorre que: 

Quanto mais colaborativo o projeto for, quanto mais participativo, melhor. O 

Estado está fazendo o papel dele articulando, mas a responsabilidade de fazer 

funcionar é principalmente dos artistas e grupos colaboradores, porque isso 

pode significar aumentar a adesão do próprio Estado e do terceiro setor, à 

medida que for um projeto que reflete um desejo e uma colaboração da própria 

classe.  

Levar estudantes e artistas a frequentarem o Acervo pode promover uma significativa 

mudança na condição de cidadãos que usufruem da iniciativa de um órgão público voltada para 

a área de artes cênicas. Ao se tornarem usuários dos figurinos, consumidores das vestimentas, 

os interessados passam a ser agentes do fazer cultural, não apenas espectadores. Em entrevista 

a este estudo, Chico Pelúcio, diretor e ator, afirma que: 

 

Eu acho que a cidade é uma parceira, então nesse sentido, talvez pesquisar 

esses conteúdos nas universidades, nos cursos de moda, de sociologia, até da 

própria economia, além das escolas de teatro. Todos podem se interessar por 

estarem envolvidos em um projeto como um acervo público, serem parceiros. 

 

Como proposta de aquisição dos figurinos para o acervo, essa pesquisa fez um recorte 

específico no estudo da modalidade doação (instituto jurídico esclarecido na pág 34), 

viabilizada através da cláusula prevista em edital da SMC-SP para a área de artes cênicas. No 

entanto, optar por restringir em apenas uma forma de aquisição de figurinos, a doação, foi 

critério usado exclusivamente como estratégia para o desenvolvimento da pesquisa. Os 

figurinos que forem financiados com recursos da prefeitura poderão retornar ao poder público 

por incentivo a doação nos próprios programas, leis e editais da secretaria municipal de cultura. 

No mesmo sentido, foi opção tratar apenas da possibilidade de aluguel dos figurinos, nessa 

etapa de desenvolvimento da pesquisa, com o objetivo de elaborar um plano de negócio e a 

viabilidade de seu funcionamento.  

Implementado o equipamento público que o plano de negócio propõe, ficam abertos 

caminhos para o melhor funcionamento do acervo, que tem também como objetivo a ampliação 

da aquisição de figurinos e o crescimento do negócio.  
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Aqui são relacionadas outras formas de aquisição de figurinos possíveis de funcionarem 

desde o primeiro momento da implementação do acervo público: doação espontânea, não 

relacionada ao modelo proposto de vínculo com edital; comodato dos acervos de figurinos dos 

grupos independentes; parcerias com comerciantes da área de vestuários, entre outros.  

 A modalidade de comodato prevê parceria do Acervo com os grupos independentes de 

artes cênicas. Os figurinos provenientes dos acervos próprios dos grupos serão cedidos (não 

doados) e os recursos gerados com os aluguéis serão divididos, através de porcentagem entre 

as partes. Essa concepção pretende favorecer a autossustentabilidade dos grupos teatrais, 

estabelecendo uma parceria público-privada. Além dos figurinos disponibilizados, é possível 

estudar a viabilidade de alugar espaços do Acervo para guardar temporariamente os figurinos 

dos grupos independentes, constatadas as dificuldades que muitos grupos têm diante das perdas, 

temporárias ou não, de suas sedes.  

O estudo sobre a Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri e o Centro 

Técnico do Teatro Castro Alves relatam iniciativas de preservação da memória do teatro 

brasileiro, por meio do investimento na salvaguarda dos acervos de figurinos de dois dos mais 

importantes teatros brasileiros, do qual fazem parte. Ambos os centros técnicos escolhidos para 

esta pesquisa prestam serviço à comunidade disponibilizando o serviço de empréstimo e aluguel 

dos figurinos dos seus acervos. Analisando o conjunto de ações que fazem parte da concepção 

e diretrizes de cada um desses centros técnicos, é perceptível que o Chico Giacchieri tem ênfase 

no trabalho voltado para a preservação, conservação, catalogação do acervo, tendo profundo 

comprometimento com as pesquisas que garantem o desenvolvimento de técnicas e recursos 

para a salvaguarda do material que abrigam, disseminando informações para que outros acervos 

sejam beneficiados com a experiência adquirida. Além da preservação dos figurinos que desde 

a década de 50 registram a história dos espetáculos do Theatro Municipal de São Paulo, a 

produção dos trajes para os novos espetáculos da casa passou, a partir de 2005, a serem 

produzidos pelo próprio CT e vêm sendo acrescentados ao acervo.  

Sobre o Centro Técnico do TCA, sua experiência se diferencia pela dinâmica de 

envolver a comunidade. O Centro técnico do TCA oferece à comunidade de Salvador diversas 

atividades, cursos e oficinas de interesse artístico, além da formação de profissionais para a área 

de “Engenharia do Espetáculo”, que envolve conhecimentos relacionados a equipamentos e 

tecnologias, voltados para a realização de espetáculos. Além disso, os artistas profissionais ou 
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amadores podem ter o serviço de assessoria técnica para confecção de cenários, adereços e 

figurinos dos próprios espetáculos, além de serviços de guarda provisória de cenários e 

materiais cênicos, entre outros. 

O modelo proposto pelo Centro Técnico do TCA, que se caracteriza como um espaço 

formador e fomentador de ações que promovem o crescimento dos cidadãos interessados em 

artes cênicas, não só como espectadores, mas como participantes da construção dos projetos 

culturais foi o norteador para o desenvolvimento do Plano de Negócio do Acervo Público. 

O Plano de Negócio apresentado nessa dissertação é um embrião da proposta de um 

equipamento público, que tem o objetivo de aquisição de figurinos, do crescimento do negócio 

e de serviços prestados ao público. Apesar do Centro Técnico do TCA ter sido um norteador, 

esse acervo foi construído a partir de um grande volume de peças e artefatos já existentes, 

propriedade do teatro que viabilizou a organização e estruturação do negócio. Não foi 

encontrado um modelo similar de um acervo público que seja concebido a partir do “zero”, caso 

do plano de negócio elaborado.  

O Plano de Negócio apresenta diretrizes consistentes para guiar as ações necessárias na 

implementação do Acervo. A viabilidade e autonomia do negócio será atingida em um período 

mínimo de 15 meses (Cenário Otimista) e máximo de 75 meses (Cenário Pessimista). Os custos 

de implementação do negócio foram baseados no aluguel de uma pequena sala comercial com 

condições necessárias para conservação dos trajes adquiridos via doação.  

 Ainda se tratando da viabilidade da implementação do Acervo Público proposto nesta 

pesquisa, considerando a economia de recursos do setor público e sendo o aluguel do imóvel 

uma das despesas de maior custo seria interessante analisar a possibilidade do Acervo ocupar 

edifícios públicos já existentes.  

Como por exemplo, a Vila Itororó que é um espaço público e cultural da Secretaria 

Municipal de Cultura de São Paulo, que ocupa uma área tombada de cerca de 6.000 metros 

quadrados, desapropriada para fins culturais a partir de 2013. Segundo Azevedo (2017): 

 

Antiga residência de Francisco de Castro, a Vila Itororó foi construída no começo do 

século XX, com material retirado da demolição do antigo Teatro São José, localizado 

diante do Theatro Municipal no Vale do Anhangabaú. Desapropriada e tombada pelo 

governo do Estado e pela Prefeitura em 2006, passa por restauração e requalificação 

desde 2013. Noticiou-se, anos atrás, que uma parte do espaço seria dedicada à criação 

de um Museu do Teatro, sem, no entanto, que se definisse qual acervo seria 

preservado. A ideia não foi retomada. 
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O plano de implementação de um acervo público de figurinos para artes cênicas, mesmo 

num espaço já parcialmente ocupado, não divide poder, mas antes fortalece investimentos 

duramente conquistados. 

A vila foi construída através de uma parceria entre a prefeitura e o Instituto Pedra, a 

primeira fase do projeto de restauração custou cerca de R$ 15 milhões, com incentivo da Lei 

Rouanet. A maior parte das construções, ainda em ruínas, será restaurada para fins culturais 

numa próxima etapa do projeto, em fase de captação de financiamento, de acordo com o diretor 

do Centro Cultural Vila Itororó. Segundo o site da Prefeitura de São Paulo, o espaço está aberto 

à visitação gratuita de terça a domingo, sem necessidade de agendamento. Além de residências 

artísticas que já acontecem por lá e outras apresentações, a previsão é do centro cultural ampliar 

bastante suas atividades (https://vilaitororo.prefeitura.sp.gov.br/).  

A implementação desse acervo de figurinos acessível a cidadãos do centro e da periferia 

de São Paulo, poderá promover oficinas, novos programas vocacionais, ateliês, publicações, 

atividades educacionais, visitas técnicas, entre tantas outras possibilidades relacionadas às artes 

cênicas, fazendo parte de uma ação objetiva no sentido de fortalecer a construção de políticas 

públicas sólidas e democráticas. A exemplo do Centro de referência em engenharia do 

espetáculo, do TCA, para a área técnica das artes cênicas, é essencial promover ações que 

venham dar oportunidade para a formação de profissionais em atividades que têm sua 

continuidade ameaçada. Profissionais como peruqueiros, bordadeiros, forradores de sapatos 

com tecidos, alfaiates cênicos, são alguns dos muitos exemplos de atividades que não têm 

sucessores, através da transmissão de conhecimento.  

O objetivo de trazer aqui estas informações básicas sobre a Vila Itororó é levantar a 

questão sobre espaços públicos e trazer um exemplo objetivo de lugar que poderia ser ocupado 

pelo Acervo. Assim como a Vila Itororó seria possível pesquisar outros espaços públicos 

desativados e subaproveitados que são compatíveis com a implementação desse equipamento 

proposto na dissertação. Como apontado no item 5.1.2 (Origem de atuação dos artistas) é 

passível de questionamento a sugestão de mais um equipamento cultural na região central, que 

é considerada privilegiada quanto aos investimentos na área da cultura. É fato que a 

implementação desse negócio público em uma região periférica potencializaria o investimento 

que já vem sendo feito em políticas públicas para essas regiões. No entanto, foi mantida a 

sugestão da região central no contexto do trabalho pois a pesquisa não abarcou o estudo dessas 

áreas; tanto pelas limitações relacionadas ao isolamento social imposto pela pandemia de 

COVID-19 quanto pela complexidade da situação-problema ter sido identificada a partir dos 

https://vilaitororo.prefeitura.sp.gov.br/
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grupos de artes cênicas que atuam na região central e nessa proposta serem os potenciais 

doadores de figurinos. 

Foi possível demonstrar que através de parcerias e interesse político despertado para o 

investimento na Cultura, torna-se possível viabilizar ações que resistam às oscilações político-

partidárias, dificultando a interrupção violenta de programas que se pretendiam contínuo, 

ameaçados por governos que excluem das políticas públicas a cultura como formadora de uma 

nação.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Atuando na capital paulista como gestora pública e atriz, a pesquisadora teve a 

oportunidade de constatar as difíceis condições dos grupos de artes cênicas para manter seus 

acervos de figurinos. Sem recursos próprios ou públicos para investir em ações que garantam a 

salvaguarda do valor histórico e utilitário que representam, esses acervos são um patrimônio 

constantemente ameaçado. Luiz Mizukami, gestor da área de Museus da Secretaria de Cultura 

e Economia Criativa do Estado de São Paulo, afirma em entrevista: “... poderíamos dizer que 

esses acervos de grupos teatrais, se não institucionalizados como museus, tampouco se 

encontram no abrigo da Lei Federal 11.904/2019, não possuem nenhuma política pública que 

garanta sua preservação”. 

Este estudo apresenta um plano de negócio para criação de um acervo público para 

receber, armazenar, organizar e disponibilizar para aluguel os figurinos doados por grupos e 

artistas independentes de artes cênicas, para que sejam utilizados em outras manifestações 

artísticas de São Paulo. A pesquisa sugere que sejam levantados recursos para investir na 

infraestrutura e no funcionamento do acervo público via Lei Rouanet, por meio de parceria com 

uma organização social. A parceria público-privada proposta é justificada pelo efeito 

multiplicador do recurso captado, ao realizar uma ação pública em que os cidadãos e artistas 

beneficiados participam do projeto, não apenas como espectadores, mas principalmente como 

agentes produtores de manifestações culturais. 

Este trabalho propõe que seja incluída uma cláusula nos editais de fomento para projetos 

de artes cênicas da Secretaria Municipal de Cultura, estipulando a doação dos figurinos 

adquiridos para os espetáculos contemplados, quando encerrada a temporada, determinada pelo 

grupo. Esses figurinos confeccionados com recursos dos editais serão, então, doados para o 

acervo, equipamento público que pretende disponibilizar os trajes para aluguel a baixo custo, 

para o público de projetos sociais e de áreas vulneráveis, além de artistas e comunidades 

escolares, entre outros, potencializando e viabilizando, assim, a produção de novas iniciativas 

artísticas. 

Importante ressaltar que o grupo proprietário do figurino terá o direito de se manifestar 

perante a Secretaria Municipal de Cultura, caso prefira que o material permaneça com o grupo 

e não seja doado, justificando seu interesse em mantê-lo. A decisão de doar ou não os figurinos 

poderá suscitar discussões interessantes sobre a própria cultura de doação, em todas as áreas. 

Em geral, nas atividades relacionadas ao fazer teatral, é bastante comum a prática de 

reutilização de figurinos, cenários, objetos cênicos. No entanto, na pesquisa realizada para 

elaboração do plano de negócio, aqui apresentado, verificou-se a resistência da população no 

Brasil ao reaproveitamento de materiais usados, inclusive roupas, e tendo-se verificado também 

o impacto ambiental negativo gerado pela indústria têxtil. 
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Para estruturar o Plano de Negócio do acervo de figurinos foram empregadas 

ferramentas de gestão utilizadas pelo setor privado, sempre prevalecendo o valor público como 

motivação, e preenchendo o conteúdo do plano com os dados levantados pela pesquisa na área 

de artes cênicas. Nenhuma projeção apresentada poderá garantir que o acervo público de 

figurinos, proposto nesta pesquisa, será um empreendimento bem-sucedido, mas garantirá sim 

que sua implementação terá diretrizes norteadoras das ações, e que sua gestão será guiada pelas 

informações levantadas, pautadas, inclusive, na atenção às mudanças que se farão necessárias, 

ao longo do processo. 

Nos estudos de políticas públicas são recorrentes as iniciativas frustradas, os projetos 

interrompidos por má gestão ou má fé, assim como não é incomum boas propostas falharem 

por falta de recursos ou má administração dos que estão disponíveis. É importante investir em 

propostas de políticas públicas que sejam menos passíveis de interrupção a cada mudança de 

gestão, investindo em empreendimentos públicos que proporcionem perspectivas duradouras 

para a sociedade. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO 1 

Acervo público de figurinos - pesquisa FGV-SP 

Olá! 

Meu nome é Maria Cristina, tenho formação acadêmica em Artes Cênicas pela UFMG e, atualmente, 

sou mestranda do Programa de Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas - São Paulo. 

Se possível, gostaria de contar com a colaboração de artistas independentes e grupos da capital paulista 

para responder algumas questões relativas a acervos de figurinos da área de artes cênicas, tema da minha 

dissertação. 

Sinta-se à vontade para responder de forma bem livre e espontânea, em um tempo estimado de 5 minutos. 

Para preservar a identidade dos participantes da pesquisa, seus nomes não serão divulgados.  

Ao final do questionário, agradeço se puder concordar em participar da minha pesquisa, se identificando 

e assinalando a autorização do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

Colocamo-nos à disposição, eu e meu orientador, pelos contatos abaixo para esclarecer quaisquer 

dúvidas.  

Muito obrigada! 

Maria Cristina de Souza Oliveira – Pesquisadora  

E-mail: maria.cristina.vilaca@gmail.com   

Prof. Dr. Mário Aquino Alves – Orientador 

E-mail:  mario.alves@fgv.br  

 

1. Qual a sua principal área de atuação? * 

o Teatro 

o Dança 

o Circo 

1.1. Qual a região de origem dos trabalhos, na capital paulista? * 

o Zona Norte 

o Zona Leste 

o Zona Oeste 

o Zona Sul 

o Zona Centro 

2. Há quanto tempo atua profissionalmente na área de artes cênicas? * 

o Menos de 5 anos 

o De 6 a 10 anos 

o De 11 a 15 anos 

o De 16 a 20 anos 

o Mais de 20 anos 

2.1. Se desejar, especifique. 
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3. Encerradas as temporadas dos espetáculos, qual o destino dos seus figurinos ou do seu 

grupo? * 

4. Caso sejam mantidos com o grupo ou com o artista, qual o espaço e as condições de 

armazenamento? * 

5. Seu grupo ou você recorreria a um acervo público para empréstimo, aluguel ou troca, para 

adquirir figurinos para uma nova montagem? * 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

5.1. Por favor, justifique sua resposta. 

6. Seu grupo ou você doaria figurinos a um acervo público, encerrada a vida útil do 

espetáculo? * 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

6.1. Por favor, justifique sua resposta. 

7. Seu grupo ou você participaria de uma cooperativa de figurinos para empréstimo, aluguel 

ou troca, com colegas de grupos e artistas independentes da área de artes cênicas? * 

o Sim 

o Não 

o Talvez 

7.1. Por favor, justifique sua resposta. 

8. Em relação a seu grupo ou você já ter feito doação de figurinos para um órgão público, 

indique uma das opções: * 

o Sim, conseguimos fazer 

o Tentamos, mas não conseguimos 

o Não tentamos 

8. 1. Por favor, relate sua(s) experiência(s). 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Objetivo da Pesquisa: Para contribuir 

com as iniciativas da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Fundação Theatro Municipal, este 

trabalho tem como finalidade apresentar uma ação que valorize os acervos de figurinos, identificando a 

viabilidade e a potencialidade local a partir da percepção de que os figurinos, considerados patrimônio 

móvel, podem ser incorporados ao patrimônio público, onde poderão ser mantidos adequadamente e 
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reutilizados, encerrada a vida útil dos espetáculos. Essa concepção se desenha ainda com a possiblidade 

de favorecer a autossustentabilidade dos grupos teatrais, no aspecto que também prevê a parceria nos 

recursos gerados com aluguéis das peças do acervo próprio do grupo, por meio de cessão, caracterizando 

uma parceria público-privada. Declaro ter sido informado e estar devidamente esclarecido sobre o 

objetivo da pesquisa e de que posso obter novos esclarecimentos sempre que desejar. Assim, concordo 

em participar voluntariamente deste estudo e sei que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo. * 

o Concordo 

o Não concordo 

Nome completo * 

RG * 

E-mail de contato * 

Data do preenchimento * 
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APÊNDICE B- PESQUISA DE MERCADO 

 

Acervo Público de Figurinos 

Esse formulário tem por objetivo coletar informações para o planejamento de um acervo de 

figurinos para aluguel na cidade de São Paulo. Sua contribuição é muito importante para que 

esse projeto seja executado da melhor forma possível.  

São apenas 13 perguntas e o tempo médio total de resposta é 10 minutos. Vamos lá? 

 

* Required 

1. Na sua escola ou comunidade, você participa ou já participou de espetáculos que 

envolvam/envolvessem atividades artísticas? * Mark only one oval. 

 Sim 

 Opção 2 Skip to question 11 

 

ATIVIDADES EM ARTES CÊNICAS 

1. Quais das atividades abaixo você realiza ou contribui com a realização, na sua escola ou 

comunidade? (selecione todas as opções possíveis) * 

 

 

3. O quanto você considera os figurinos essenciais para a realização dos espetáculos dos quais 

você participa? * Mark only one oval. 

     1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensáveis Essenciais 
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DADOS DEMOGRÁFICOS 

4. Qual sua idade? * 

Mark only one oval. 

Menos de 18 anos 

18-25 anos 

26-35 anos 

36-45 anos 

46-60 anos 

Mais de 60 anos 

Com qual profissão você mais se identifica? * 

Mark only one oval. 

Estudante do ensino básico 

Estudante do ensino médio 

Estudante do ensino superior 

Professor do ensino básico em áreas artísticas 

Professor do ensino médio em áreas artísticas 

Professor do ensino superior em áreas artísticas 

Professor do ensino básico em outras áreas que não as artísticas 

Professor do ensino médio em outras áreas que não as artísticas Professor do ensino 

superior em outras áreas que não as artísticas 

Other: 

 

 

5. Quais meios de comunicação você mais utiliza? (selecione no máximo os 3 que você mais 

utiliza diariamente) * 

Check all that apply. 

Whatsapp 

Instagram 

Facebook 

Pinterest 

    E-mail 

Telefone 

Mensagem 

Twitter 

  Tik Tok 
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6. Em qual região da cidade de São Paulo você estuda ou trabalha? * 

Mark only one oval. 

Zona Central 

Zona Leste 

Zona Norte 

Zona Oeste 

Zona Sul 

Não estudo nem trabalho em São Paulo Skip to question 11 Other: 

 

Perguntas específicas 

 

7.  Quando você decide comprar algo, qual formato prefere? (Selecione no máximo 3 opções) * 

 

 

8. Terminadas as apresentações das quais você participou, qual destino recebe os figurinos que 

você comprou ou confeccionou para os espetáculos? * 

Check all that apply. 

 

Consegui vender 

Guardei e utilizei em outra oportunidade 

Guardei mas não utilizei novamente 

Doei ou cedi para alguma organização ou pessoa que precisava 

Devolvo o figurino ao acervo da própria escola 

Nunca precisei custear um figurino Other: 
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9. Qual a sua opinião acerca de um acervo para o qual você possa doar, ceder ou alugar um 

figurino para espetáculos na região de São Paulo (SP)? 

 

 

 

10. Termo de consentimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Objetivo da Pesquisa: Para contribuir 

com as iniciativas da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Fundação Theatro Municipal, este 

trabalho tem como finalidade apresentar uma ação que valorize os acervos de figurinos, identificando a 

viabilidade e a potencialidade local a partir da percepção de que os figurinos, considerados patrimônio 

móvel, podem ser incorporados ao patrimônio público, onde poderão ser mantidos adequadamente e 

reutilizados, encerrada a vida útil dos espetáculos. Essa concepção se desenha ainda com a possiblidade 

de favorecer a autossustentabilidade dos grupos teatrais, no aspecto que também prevê a parceria nos 

recursos gerados com aluguéis das peças do acervo próprio do grupo, por meio de cessão, caracterizando 

uma parceria público-privada. Declaro ter sido informado e estar devidamente esclarecido sobre o 

objetivo da pesquisa e de que posso obter novos esclarecimentos sempre que desejar. Assim, concordo 

em participar voluntariamente deste estudo e sei que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo. * Mark only one oval. 

Concordo 

Não concordo 

 

11. Nome completo * 

 

12. RG * 

 

13. E-mail de contato * 

 

 

This content is neither created nor endorsed by Google. 

 Forms 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

Assistência Jurídica 

Praça Ramos de Azevedo, s/n, - São Paulo/SP - CEP 

01037-010 Telefone: 

                    

  

FGV – Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas - MPGPP 

Mestranda: Maria Cristina de Souza Oliveira Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo 

  

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) / Prefeitura da Cidade de São Paulo 

  

Título (a confirmar): Gestão de Patrimônio Público Móvel: acervo de figurinos de grupos 

independentes da área de artes cênicas 

  

DESCRIÇÃO 

O presente Termo de Referência compõe o processo de conclusão do Mestrado Profissional 

em Gestão e Políticas Públicas da FGV (MPGPP) e visa, por meio da condução de uma 

pesquisa, propor melhoria ou solução para um problema de interesse público identificado 

por um órgão da administração pública. 

É de interesse da Prefeitura da Cidade de São Paulo fomentar estudos que proponham boas 

práticas de gestão visando a melhoria da qualidade dos serviços entregues aos cidadãos, 

sendo esse o objetivo do Mestrado Profissional. 

Em vista disso, uma pesquisa sobre a gestão de patrimônio público móvel (acervo de 

figurinos de grupos independentes da área de artes cênicas), embasada em 
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conhecimentos da área adquiridos ao longo do mestrado profissional, pode oferecer 

diretrizes para uma gestão eficaz dessa questão específica. 

  

CONTEXTO 

A política pública da área de Cultura, consolidada como um direito cons tucional, se 

configura como o campo de atuação deste trabalho proposto em parceria com a Secretaria 

Municipal de Cultura de São Paulo, órgão da administração pública.  

De acordo com o Decreto Municipal nº 58.207/2018, a Secretaria Municipal de Cultura tem 

entre suas finalidades promover a equidade na produção, difusão e fruição da cultura, 

colaborando para o acesso à cultura na cidade; preservar o patrimônio histórico-cultural; 

manter e preservar os equipamentos e espaços culturais, assim como promover a u lização 

dos espaços públicos com atividades artísticas e culturais; promover ações que aproximem 

o público dos equipamentos culturais, tornando-os referência da cidade. Para tanto, iden fica 

e propõe políticas públicas que busquem resultados que garantam que o disposto se cumpra. 

  

SITUAÇÃO PROBLEMA 

A situação problema a ser abordada e objeto da pesquisa, assim como a proposta de ação 

efetiva para melhoria, é voltada ao campo das artes cênicas (teatro, dança, ópera, circo). 

Trata-se da falta de destinação dos acervos privados, mais especificamente dos figurinos 

produzidos para espetáculos dos artistas e grupos independentes, após o período de 

apresentação. Comumente, os acervos públicos se restringem a preservar e deixar funcional 

apenas os figurinos do próprio órgão que os abriga. No entanto, a falta de recursos dos 

artistas e dos grupos independentes para armazenar adequadamente seus acervos é um 

problema grave, com figurinos mantidos em condições precárias e subaproveitados. Os 

acervos de figurinos dos grupos e de artistas independentes são patrimônios móveis que 

precisam ser contemplados com uma política pública de preservação, pela importância 

histórico-cultural que as artes cênicas carregam em si, reconhecendo assim os valores 

relacionados no próprio Decreto Municipal nº 58.207/2018. 

A realidade deixa claro que é impossível para os grupos investirem recursos na estrutura 

física adequada para a manutenção dos seus acervos físicos, principalmente pelo fato dos 

recursos (créditos) que vêm de bilheterias, venda de espetáculos, cursos ministrados, 

aluguel e venda de peças dos acervos não serem suficientes para cobrir os custos (débitos), 

como aluguel do espaço para armazenamento e mão de obra para manutenção adequada, 
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entre outros. A precarização dessa infraestrutura e a falta de mão de obra necessárias 

inviabilizam sua conservação apropriada para reutilização dos figurinos em outros 

espetáculos, para sua disponibilização para aluguéis e para garantia de preservação da 

memória do teatro brasileiro, da qual fazem parte. 

Cabe mencionar que a área da cultura atua com parcerias e engajamento do setor privado 

em diferentes áreas. No entanto, os acervos dos grupos e artistas independentes são uma 

questão que não desperta interesse nesse setor, uma realidade distante da comunicação 

corporativa. É possível perceber um interesse maior em investimentos na montagem de 

espetáculos e menor atenção em ações de base. 

  

OBJETIVO GERAL 

Para contribuir com as inicia vas da Secretaria Municipal de Cultura, este trabalho tem 

como finalidade apresentar uma ação que valorize os acervos de figurinos, identificando a 

viabilidade e a potencialidade local a partir da concepção de que os figurinos, considerados 

patrimônio móvel, podem ser incorporados ao patrimônio público, encerradas as 

temporadas, onde poderão ser mantidos adequadamente e reutilizados.  Essa concepção se 

desenha também com a possiblidade de favorecer a autossustentabilidade dos grupos 

teatrais, no aspecto que também prevê a parceria nos recursos gerados com aluguéis das 

peças do acervo próprio do grupo, através de cessão, caracterizando uma parceria público-

privada. 

Sobre a parceria através de doação, é fato que as políticas públicas para as artes cênicas têm 

se apoiado basicamente em editais e leis de incentivo. Os editais são essenciais para o setor 

produ vo das artes cênicas e o retorno desse investimento poderá ser potencializado, na 

medida em que nos próprios editais da Secretaria Municipal seja estipulada uma cláusula de 

doação posterior dos figurinos para o acervo público, cuja proposta de criação é parte desta 

pesquisa. 

Esses aspectos revelam a atualidade da temática, que concerne diretamente ao problema de 

recursos do setor público. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desenvolver um estudo sobre cessão e doação de patrimônio móvel privado para o poder 

público, com proposta de um modelo de negócio para criação de um Acervo Público de 

Figurinos de artistas e grupos independentes da área de artes cênicas. 
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PRODUTOS ESPERADOS 

1. Levantamento dos institutos jurídicos que regulamentam a cessão e doação de 

figurinos dos acervos de grupos independentes da área de artes cênicas para o poder 

público; 

2. Proposta de um modelo de negócio para a criação do acervo público e gestão deste 

patrimônio público móvel: figurinos de grupos independentes da área de artes cênicas. 

  

METODOLOGIA 

  

O estudo prevê coleta de dados por meio de aplicação de questionários e entrevistas 

semiestruturadas conduzidas virtualmente em função da pandemia. 

Na impossibilidade de visita presencial, serão solicitados aos responsáveis detalhamento 

sobre a infraestrutura, implementação e funcionamento da Central Técnica de Produções Ar 

s cas Chico Giacchieri.  

  

Possíveis participantes da pesquisa 

 (a confirmar com a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo) 

- Gestores responsáveis pela Central Técnica de Produções Artísticas Chico Giacchieri, além 

de um da área técnica outro da área administrativa (a serem indicados); 

- Secretário Municipal de Cultura; 

- Gestor responsável pela elaboração dos editais da Secretaria Municipal de Cultura;- Gestor 

responsável pelo Departamento Jurídico.   

  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A originalidade do trabalho provém da possibilidade de propor uma ação efetiva em uma 

área de pouca visibilidade no Brasil, que poderá beneficiar não apenas os artistas em geral e 

os grupos teatrais independentes, mas servir de inspiração para implementação por órgãos 

públicos de todo o país. 

Para eventuais adequações ao tema sugerido, à definição da metodologia proposta, aos 

prazos e suportes que se fizerem necessários à concretização desta parceria, a Prefeitura da 

Cidade de São Paulo se coloca à disposição da Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo (EAESP) – Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

  



109 
 

 

 

Responsável: Hugo Possolo de Soveral Neto 

Contato: joseradames@prefeitura.sp.gov.br / Telefone: (11) 3225-8205 

  

  

São Paulo, 16 de fevereiro de 2021. 
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