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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho surgiu a partir dos diálogos ocorridos no âmbito do Comitê de 
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais (CMAP), instância que 
congrega diversos órgãos setoriais da administração pública federal que trabalham de 
forma articulada para aperfeiçoar as ações públicas. A proposta era fazer uma análise 
dos impactos da Lei Rouanet (Lei no 8.313/1991) nas atividades culturais, assim 
como investigar a complexidade do mercado de patrocínios da área, seguindo-se 
daí proposições de política que seriam objeto de discussões no comitê.

Este capítulo apresenta a arquitetura da Lei no 8.313/1991 – composta 
efetivamente pelo Fundo Nacional da Cultura (FNC), pelos incentivos a projetos 
culturais e pelos Fundos de Investimento Cultural e Artísitico (Ficart), este 
último sem implementação significativa – e analisa os impactos dos incentivos 
fiscais na mobilização de recursos e proponentes. O estudo mostra o sucesso dos 
incentivos e alguns dos seus limites. Entre as suas limitações, destacam-se duas 
principais: a redução da parte de recursos próprios dos empresários, aquela que 
corresponde não a uma renúncia fiscal, mas ao adicional de recursos das empresas 
no financiamento; e a baixa taxa de captação de projetos aprovados, o que denota 
implicações em dispêndios financeiros e gasto de energia institucional por parte 
do Ministério da Cultura (MinC). Um dos resultados verificados é a alta taxa de 
recorrência de proponentes com recursos elevados, que pode ser interpretada como 
a presença de políticas culturais privadas com financiamento público. Ademais, 
os dados mostram que essas taxas convivem com alto nível de dissipação, isto é, 
presença de um grande número de proponentes que desenvolvem projetos de forma 
ocasional e descontínua. A sua heterogeneidade, a diversidade de atividades que eles 
desenvolvem e de objetivos que perseguem, sinaliza a necessidade de tratamentos 
politicamente diferenciados para cada tipo. O texto considera que os incentivos 

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea.
2. Pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Disoc/Ipea.
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fiscais não deslancharam um “mecenato privado” – um dos argumentos principais 
utilizados na implementação do mecanismo –, dado o uso quase indiscriminado de 
deduções de 100%, prática que não cria a cultura do emprego de recursos próprios.

O sistema de financiamento federal é uma referência para os agentes do campo 
cultural. Diferentes interesses e motivações movimentam os domínios culturais, 
e pode-se dizer que a estrutura dos dispêndios do mecenato público e privado 
resulta dos vetores de força e da dinamicidade dos diversos agentes. Os agentes e 
as instituições estabelecem entre si um sistema de relações e interdependências, 
sendo que os recursos financeiros exercem papel determinante na estruturação dos 
mercados simbólicos, nos comportamentos e nas estratégias. A ideia de que a política 
cultural se tornou subsidiária do financiamento é corrente entre atores e gestores da 
área. Afirmam que a definição de diretrizes e objetivos políticos deveria ser anterior 
e que os instrumentos de financiamento ganharam primazia, especialmente pela 
presença do incentivo fiscal, que permite que empresários e pessoas físicas decidam 
quem e o que será financiado. Neste trabalho, adota-se uma interpretação diversa 
da afirmada pelos agentes. De fato, esses instrumentos permitem que as políticas 
possam ser materializadas e operacionalizadas, possibilitando a produção de efeitos 
políticos e determinando como e quem usará os recursos. A Lei Rouanet é um 
instrumento complexo que traz mecanismos de financiamento direto (FNC), 
indireto (incentivos fiscais) e mercado de ações na forma de cotas (Ficart), associados 
a regulações institucionais do MinC. Nessas regulações encontram-se a Comissão do 
Fundo Nacional de Cultura (CFNC), o Conselho Nacional de Políticas Culturais 
(CNPC) e a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC).

Para este trabalho, mecenato é o termo que expressa a política de financiamento 
público para a cultura e que supõe a coordenação entre os agentes estatais, os 
privados e o campo dos produtores culturais. Os incentivos fiscais ou gastos 
tributários indiretos3 são parte do sistema de financiamento e se constituem em 
instrumento do poder público para estimular e direcionar a presença de recursos 
privados a segmentos estratégicos.

Admite-se que o mais importante no mecenato é a sua capacidade de articular 
um conjunto de agentes em torno de objetivos comuns. Os incentivos fiscais na área 
cultural tiveram como propósito a construção de um mecenato privado articulando 
doações e patrocínios de pessoas jurídicas (empresas) e físicas.

A estrutura deste capítulo se divide em duas seções principais, para além desta 
introdução. Na seção 2, delimita-se o campo conceitual em que se movimenta 
a prática do mecenato cultural. A ideia é que qualquer tipo de mecenato, 
público ou empresarial, tem como característica a situação privilegiada do agente 

3. Para discussão conceitual, ver Beghin, Chaves e Ribeiro (2010). 
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financiador. O privilégio consiste no fato de que é ele quem decide se pode dar 
ou não o recurso, para quem, quanto, onde e em que, mas o contexto é dado por 
interdependências entre os diferentes agentes em campos culturais estruturados. 
Nesta seção aborda-se ainda a evolução do número de proponentes e do gasto 
tributário de pessoas físicas e jurídicas com o sistema de financiamento federal à 
cultura. São apresentadas, também, características dos proponentes e da dinâmica 
do mecanismo de incentivo fiscal da Lei Rouanet, como recorrência, concentração e 
dissipação. A seção 3 trata dos dados empíricos a respeito do perfil dos proponentes 
dos incentivos fiscais da Lei Rouanet, além de mostrar que a grande heterogeneidade 
destes coloca desafios para a sua classificação como objeto de renúncia fiscal e 
para processos de accountability. Por fim, na última seção, reúnem-se algumas 
considerações finais.

2 INCENTIVOS FISCAIS OU GASTOS TRIBUTÁRIOS INDIRETOS

A legislação brasileira, desde a Constituição Federal, reserva papel central ao Estado 
na garantia dos direitos culturais e nas manifestações4 das diversas culturas e dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (Brasil, 1988, seção II, art. 215). 
Nos seus parágrafos 1o, 2o e 3o, afirma que o poder público promoverá e protegerá 
o patrimônio cultural com a colaboração da comunidade e estabelece instrumentos 
de políticas, como inventário, registro, vigilância, tombamento, desapropriação, 
acautelamento e incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores 
culturais.5 O sistema de financiamento, especialmente a Lei no 8.313/1991, traduz 
e operacionaliza instrumentos previstos constitucionalmente.

A escassez de recursos públicos diretos decorrente do cenário fiscal e econômico 
levou a que se recorresse a outras fontes além das orçamentárias e de impostos, que 
até então não haviam sido utilizadas em suas potencialidades – seja pela ausência de 
marcos regulatórios claros, pelos estímulos insuficientes, seja pelo próprio contexto 
macroeconômico. Como alternativa à ausência de investimentos, o Estado cria a 
possibilidade de financiamento à cultura a partir dos recursos indiretos (incentivos 
ou benefícios fiscais), que são parte da arquitetura da Lei Rouanet, como se viu.

A lei inclui mecanismos de incentivos fiscais e financiamento orçamentário. 
O FNC, que integra também o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA),6 constitui-se 

4. O conceito de cultura empregado é amplo o bastante para incluir formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, 
ciência, criações artísticas e tecnológicas etc. (Brasil, 1988, art. 216). 
5. “§ 1o O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, 
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação. § 2o Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. § 3o A lei estabelecerá incentivos para a produção 
e o conhecimento de bens e valores culturais” (Brasil, 1988, seção II, art. 216).
6. O FSA acrescenta não apenas uma camada normativa ao FNC, mas também conceitos e operações diferenciadas.  
É um fundo para o desenvolvimento das cadeias produtivas da atividade audiovisual, tendo sido criado pela Lei no 11.437, 
em 2006, e regulamentado pelo Decreto no 6.299, de 2007. O FSA é uma categoria de programação específica do FNC.
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por recursos de impostos, contribuições e outras fontes que compõem o orçamento 
da União. Os incentivos fiscais são uma modalidade de estímulo às empresas, e 
também às pessoas físicas, para que direcionem recursos para a produção e difusão 
cultural. Dito de outro modo, o sistema de financiamento federal à cultura,7 o 
mecenato, se dá efetivamente por dois mecanismos: i) incentivo fiscal, que faculta 
às pessoas físicas e jurídicas a opção pela aplicação de parcelas de impostos devidos 
para doação e apoio direto a atividades culturais; e ii) recursos orçamentários, 
recursos tributários destinados ao FNC e às demais instituições públicas federais.

Os incentivos a projetos culturais se dão por isenções ou deduções tributárias 
para contribuintes do Imposto de Renda que apoiem essas iniciativas sob a forma 
de doação ou patrocínio. São recursos não orçamentários, isto é, não transitam 
pelo orçamento federal. O incentivador é doador ou patrocinador: o doador faz 
transferência gratuita (doação) em caráter definitivo à pessoa física ou pessoa 
jurídica de natureza cultural, sem fins lucrativos, de numerário, bens ou serviços 
para a realização de projetos culturais, vedado o uso de publicidade paga para 
divulgação desse ato; já o patrocinador faz transferência gratuita (patrocínio), em 
caráter definitivo, à pessoa física ou jurídica de natureza cultural, com ou sem fins 
lucrativos, de numerário para a realização de projetos culturais com finalidade 
promocional e institucional de publicidade.8 O FNC, por sua vez, pode receber 
recursos passíveis de dedução tributária com destinação prévia ou livre, a critério 
do contribuinte. Essa modalidade não se consolidou por dificuldades operacionais, 
e não por falta de disposições normativas.

Os incentivos fiscais fazem parte da estratégia de criação de um mecenato 
privado que dispense o poder público do financiamento de parte das necessidades 
de recursos dos produtores culturais. Embora os significados e alcances desta prática 
sejam controvertidos (alguns atores envolvidos chegam a afirmar que se trata de 
desresponsabilização do setor público do seu papel na área cultural, dado que este 
dispõe de recursos, mas não decide sobre sua aplicação), no início existia a premissa 
de que os incentivadores privados aportariam somas adicionais consideráveis de 
recursos próprios para que tivessem direito às deduções. Estas não eram de 100%, 
como praticado atualmente, ou seja, as empresas teriam direito às reduções quanto 
mais investissem recursos próprios. Esta prática indicaria as disposições específicas 
dos incentivadores para o apoio à cultura e do governo na determinação de regras, 
instrumentos de incentivos e montantes de recursos passíveis de serem renunciados.

7. O sistema de financiamento federal à cultura também é composto pela Lei do Audiovisual, Lei no 8.685/93, e 
pela Medida Provisória (MP) no 2.228, de 2001, que também estabeleceu os Fundos de Financiamento da Indústria 
Cinematográfica Nacional (Funcines).
8. O patrocinador pode cobrir gastos ou proporcionar a utilização de bens móveis ou imóveis, do próprio patrimônio, 
sem a transferência de domínio, para realização de projetos culturais por pessoa física ou jurídica de natureza cultural, 
com ou sem fins lucrativos.
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O uso dos incentivos fiscais não se constituiu, pelo menos nas etapas iniciais 
de vigência das legislações de incentivo, no aspecto central do financiamento. 
Sua importância foi se estabelecendo ao longo dos anos que se seguiram às reformas 
na legislação e à medida em que os benefícios iam ficando mais atraentes, os retornos 
de imagens evidenciados, o conhecimento das leis mais completo e alguns dos seus 
dispositivos menos burocráticos.

A crítica mais habitual às leis de incentivo é a de que elas deixam às empresas 
a decisão sobre quem, quando e onde apoiar projetos – sem que o poder público 
possa exercer qualquer tipo de controle ou direcionamento desses recursos no que 
se refere à gama de projetos aprovados para captação –, em geral com deduções 
de impostos, ou seja, recursos que deixam de ser arrecadados pelo Tesouro. Isso 
acontece em muitas áreas das políticas públicas. A cultura participa em níveis 
reduzidos dos montantes dos gastos tributários indiretos, mas sua utilidade e os 
impactos são questionados de forma recorrente.

2.1 O impacto positivo no aumento de proponentes e projetos

Os incentivos fiscais são recursos que deixam de ser recolhidos, então por isso 
também são chamados de gastos tributários indiretos. Esses gastos foram crescentes 
para cultura no período que vai de 1995 a 2015. Seu comportamento pode ser 
visualizado no gráfico 1.

GRÁFICO 1
Evolução do gasto tributário indireto de pessoas físicas e jurídicas com cultura 
(1995-2015)
(Em R$)
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Fonte: Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic)/MinC.
Elaboração dos autores.
Obs.: CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; e CPF – Cadastro de Pessoas Físicas.
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Os mercados de bens simbólicos, ou simplesmente mercados simbólicos, são 
constituídos por produtores, artistas e animadores, gestores públicos, empresas, 
associações e instituições de difusão, reconhecimento, consagração etc., assim 
como pelo público, que demanda o consumo desses bens e as práticas culturais 
(Bourdieu, 1971, p. 49-126).

O gráfico 2 mostra o crescimento do número de proponentes que se 
apresentaram ano a ano e captaram recursos. O montante daqueles que tiveram 
êxito na captação evidencia a capacidade do mecanismo de incentivo fiscal de 
mobilizar atores do campo cultural, oferecendo-lhes recursos para desenvolvimento 
de suas atividades, descomprimindo demandas diretas ao FNC.

GRÁFICO 2
Evolução do número de proponentes com captação (1995-2015)
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Fonte: Salic/MinC.
Elaboração dos autores.

2.2 Taxas de sucesso na captação

O atual desenho da lei apresenta questões importantes, todas elas já levantadas e 
bastante criticadas: problemas na gestão, no acompanhamento e na avaliação da 
prestação de contas.

O número de projetos apresentados teve expansão gradual no período avaliado, 
evidentemente com aumentos mais expressivos na medida em que o instrumento 
foi se consolidando, ganhando legitimidade e visibilidade. Em alguns anos serão 
mais de 14 mil. O número daqueles aprovados pelo MinC também ampliou: em 
1996 foram 2.552 e em 2015 esse número saltou para 5.451, tendo 2010 como 
pico com 7.874 projetos aprovados.

Cabe destacar que a avaliação e a aprovação dos projetos é um processo 
dispendioso, que mobiliza recursos humanos e financeiros, sendo que grande parte 
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deles não passa pelo crivo das empresas. Aqueles submetidos à lei de incentivo fiscal 
enfrentam um longo período de tramitação, que demanda uma equipe técnica 
especializada para proceder à análise e à avaliação das propostas em várias etapas. 
De forma resumida, o projeto apresentado é avaliado, podendo ser aprovado ou 
rejeitado pelo MinC. Em caso de aprovação da proposta, o proponente tenta apoio 
junto às pessoas físicas ou jurídicas. Havendo êxito nessa etapa, o projeto torna-se 
recurso captado.

A análise dessas etapas mostra que o número de projetos apresentados é sempre 
maior do que o número de aprovados, e nem todos os aprovados conseguem captar 
recursos. A taxa de captação foi de 16,5% em 1996 e 27,9% em 2015; e a taxa de 
aprovação dos apresentados ao MinC foi de 67,6% em 1996 e 48,4% em 2015. 
Parte da responsabilidade por essas taxas é das empresas, que são os agentes que 
de fato decidem sobre o que e quem apoiar.

A taxa de sucesso na aprovação de projetos pelo MinC e na captação de recursos 
pelos proponentes junto às empresas e às pessoas físicas está expressa no gráfico 4. 
Na média do período, 54% dos projetos apresentados foram aprovados pelo MinC 
e 25% captaram recursos (45% dos aprovados pelo MinC captaram recursos).

Como se depreende dos dados, apesar do número significativo de projetos 
apoiados através dos incentivos fiscais, há um grande esforço coletivo na produção, 
apresentação e avaliação de projetos que não resulta em bens culturais a serem 
ofertados para o público e para a sociedade.

GRÁFICO 3
Número de projetos apresentados, aprovados e apoiados (1995-2015)
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GRÁFICO 4
Taxa de projetos aprovados e apoiados (1995-2015)
(Em %)
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Fonte: Salic/MinC.
Elaboração dos autores.

2.3 Frustração na criação de um mecenato privado

Os pontos mais significativos dos incentivos fiscais na cultura eram o aumento 
no aporte de recursos e a profissionalização das empresas na escolha dos projetos, 
eximindo o poder público de selecionar propostas sem conhecimentos mais 
aprofundados a respeito das possibilidades dos mercados culturais locais. Pouco 
se sabe sobre as vantagens da proximidade das empresas em relação aos mercados 
nos quais os projetos vão ser desenvolvidos. Já sobre o primeiro ponto, pode-se 
afirmar que, no que se refere ao aumento dos recursos próprios das empresas, as 
expectativas foram frustradas.

Os recursos adicionais das empresas diminuíram gradualmente. As mudanças 
na lei permitiram renúncias de 100%, o que propiciou o uso interessado da lei como 
parte de estratégias de marketing institucional das empresas, mas também como forma 
de mecenato público indireto. Quando o Estado financia através de gastos tributários 
indiretos, são recursos que deixam de entrar nos cofres públicos. E, como insinuam 
os críticos mais extremados, são as empresas que acabam decidindo o destino desses 
recursos, ao passo que os proponentes não agem de forma racional e direcionada 
para o público, uma vez que estão mais preocupados com o financiamento da 
produção e menos com os possíveis retornos de mercado capazes de cobrir os custos 
da sua produção. Ou seja, os proponentes não desenvolvem estratégias voltadas 
para o público, mas apenas para a captação.
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Os dados mostram uma queda no emprego de recursos próprios das empresas 
nos projetos culturais. O seu adicional foi de R$ 42,3 milhões em 1995, subindo 
para R$ 333 milhões no ano seguinte, atingindo R$ 575,4 milhões em 1997, 
quando começa a apresentar perda gradativa até chegar a R$ 52 milhões em 2015. 
Isto é, o adicional de recursos novos das empresas constituía-se em 66,4% em 1995 
e caiu gradualmente para 4,4% em 2015.

Assim, existem algumas desvantagens no uso do mecanismo incentivos fiscais. 
As mudanças dos níveis de dedução de vários artigos da Lei Rouanet fizeram 
com que os recursos próprios dos empresários diminuíssem percentualmente ao 
longo das décadas de vigência da lei. Mesmo que a parte dos recursos novos – 
que ainda são significativos em termos absolutos – ainda sirva de argumento 
para a defesa da manutenção dos dispositivos ou das alíquotas de 100% de 
dedução, deve-se considerar, em argumento razoável, mas indireto, que o nível 
de amadurecimento institucional das empresas (e pessoas físicas), no que se refere 
à escolha de projetos no quadro de estratégias de marketing, ainda é incipiente. 
As empresas se profissionalizaram, mas não de forma a considerar, pelo menos 
não em geral, a relação entre o mérito dos projetos apresentados e os retornos 
em imagem, o que implicaria avaliação da qualidade cultural desses projetos. 
Mesmo controvertidas, as avaliações baseadas em prestígio e inserção de mercado 
pressupõem o desenvolvimento de capacidade para interpretar os mundos das 
artes e da cultura. A baixa taxa de recorrência dos financiadores na participação 
dos incentivos fiscais é um indicador significativo nesse sentido, conforme dado 
apresentado na subseção 2.4.

GRÁFICO 5
Participação dos recursos adicionais privados no total (1995-2015)
(Em %)
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Fonte: Salic/MinC.
Elaboração dos autores.
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No que diz respeito à concentração dos proponentes, os argumentos mudam 
de direção. A presença de um grande número com participação regular reduz os 
riscos de uso inadequado dos recursos. Ainda assim, há um número significativo de 
proponentes ocasionais, o que denota a lógica do evento, isto é, reforça a crítica de que 
a lei de incentivo tem maior inclinação para aprovar projetos culturais voltados para a 
realização de eventos, como espetáculos ao vivo e shows, festivais, feiras, exposição de 
artes plásticas, e elaboração de produto cultural, em detrimento de projetos nas áreas 
de literatura, biblioteca, museus e centros culturais, seminários e cursos, patrimônio 
ou mesmo de manutenção de entidades artístico-culturais, construção e/ou reforma 
de espaços e aquisição de acervos. A alta casualidade dos proponentes pode apresentar 
também possíveis dificuldades na regulação, por parte do poder público, e na prestação de 
contas, por parte do proponente, dada a pouca experiência e o nível de conhecimento dos 
atores sobre os funcionamentos e trâmites do mecanismo. Outro fator a ser considerado 
é o baixo impacto – ou impacto potencial reduzido – das atividades culturais, pela 
simples razão da descontinuidade. Essas características também remetem à necessidade 
de tratamento diferenciado para os diferentes perfis de proponentes.

2.4 Dissipação, recorrência e concentração

A dissipação significa que muito esforço é despendido tanto por parte dos produtores 
quanto das instituições decisórias no financiamento de projetos e ações sem que se 
tenha resultados muito efetivos. As baixas taxas de sucesso de captação e realização 
daqueles são exemplos do grande nível de dissipação na área. Além disso, a dissipação 
reflete também na produção de grande número de projetos sem continuidade 
ou fora da moldura de políticas de médio e longo prazos. Evidentemente, essas 
são características estruturais da área cultural e não é à estratégia de mudá-la 
normativamente que se deve recorrer. Ao contrário, é possível racionalizar esforços 
ao trabalhar políticas que permitam o melhor e maior contato dos públicos com 
os eventos resultantes dos projetos apoiados. A organização de editais de circuitos, 
festivais, ocupação de espaços etc. ou de programas, projetos e ações que recorram a 
estratégias de formação de públicos podem potencializar o financiamento a projetos. 
Políticas dessa natureza evitariam a dispersão das ações e dos projetos incentivados 
pela lei, aumentando a conexão entre as atividades, e entre as mesmas e os públicos.

A recorrência se refere ao número de vezes que o mesmo proponente se 
volta para o MinC pedindo autorização e depois captando recursos de empresas 
financiadoras. Provavelmente, as taxas de recorrência permitem inferir a existência 
de políticas culturais privadas com usos de recurso público, o que demanda maior 
transparência e publicização tanto da política quanto da presença dos órgãos públicos 
no financiamento. Esta hipótese será retomada na seção 3.

O gráfico 6 apresenta a taxa de recorrência e a concentração dos recursos 
pela recorrência dos proponentes no período em análise. Dos proponentes,  
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4.521 apresentaram-se apenas em um dos anos no período considerado. Em dois 
anos, apresentaram-se 2.775, e assim por diante. Esses dois grupos correspondem 
a 64% dos proponentes e a quase 12% dos recursos. Ainda no que se refere aos 
proponentes, 121 apresentaram-se em mais de quinze anos para captar recursos, 
representando 1% do grupo e captando 26,6% dos recursos do período.

GRÁFICO 6
Taxa de recorrência de proponentes (1995-2015)
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Fonte: Salic/MinC.
Elaboração dos autores.

A informação de que 1% dos proponentes captaram 26,6% dos recursos 
em mais de 15 anos não se espelha direta e linearmente nos montantes dos que 
foram utilizados. O número de anos não é explicativo da concentração de recursos, 
mas resultado da capacidade de mobilizar e sensibilizar investidores. Na verdade, 
alguns proponentes sequer enfrentam filas da captação, pois já estão na carteira de 
patrocínios de uma ou de várias empresas, e outros são proponentes criados por 
empresas dispostas à atuação na área cultural, ou seja, resultam de um desdobramento 
de empresa que não é da área.

O gráfico 7 mostra que os 4.521 proponentes que apresentaram projetos apenas 
uma vez participaram com 5,3% dos recursos, enquanto dois que participaram 
21 vezes (21 anos) consumiram 1,6%, e aqueles que se apresentaram vinte 
anos (exatamente dezessete proponentes) tiveram participação em 10,5% dos 
recursos totais.

De fato, a capacidade de mobilização de recursos significativos depende do 
capital simbólico dos proponentes, mas também das múltiplas estratégias das 
empresas financiadoras em relação ao papel da cultura nas suas atividades. A análise 
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será melhor explorada na seção a seguir a partir da interpretação mais detida de 
alguns exemplos conhecidos da área cultural, exemplos de instituições que dispõem 
de uma carteira de estratégias e razões para financiar atividades na área.

GRÁFICO 7
Participação dos proponentes habituais e não habituais por número de anos no uso 
dos incentivos fiscais
(Em %)
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Fonte: Salic/MinC.
Elaboração dos autores.

3 A COMPLEXIDADE DO MERCADO DE PATROCÍNIOS CULTURAIS

A Lei no 8.313/1991 vem sendo questionada em relação ao tipo de trabalho 
cultural que poderia ou deveria ser objeto de incentivos fiscais, sendo que muitas 
das discussões propõem definições mais claras de escopo e outras sobre critérios 
de financiamento. A natureza das instituições que serão objeto de incentivos 
também é questionada, isto é, se empresas com objetivos comerciais deveriam 
acessar os incentivos da mesma forma que aquelas de natureza cultural e social. 
As características dos proponentes também impõem desafios para a redução de riscos 
de não cumprimento de objeto em razão do fato de que algumas dessas empresas 
não têm expertise nas áreas das atividades culturais. Por esses motivos, propõe-se a 
discussão e a manutenção de cadastros dinâmicos (gestão de conhecimento) por 
parte do MinC, que facilitariam tanto o processo decisório quanto o monitoramento, 
o acompanhamento e a prestação de contas.

Nesta seção descreve-se a heterogeneidade dos proponentes da Lei 
no 8.313/1991, suas motivações e inserções nos mercados restritos e ampliados da 
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cultura. Para realizar esse objetivo são escolhidos 25 proponentes da Lei Rouanet, 
de maneira a traçar a sua participação nos gastos tributários indiretos da cultura 
no período de 1995 a 2015. Em seguida, descreve-se o perfil organizacional 
valendo-se empiricamente do número de vínculos observados na Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho.

Essa conexão permitiu relacionar o gasto tributário com diferentes formas 
organizacionais. Por exemplo, com a Fundação Padre Anchieta, organização de 
natureza jurídica privada e finalidade “não lucrativa”, que possui fontes financeiras 
adicionais do governo do estado de São Paulo e é responsável pela criação de 
quase mil empregos, além de ter escopo muito vasto de atividades culturais; com 
a Fundação Nacional de Artes (Funarte), órgão da administração pública federal 
direta, que tem escopo amplo de atividades culturais e artísticas e emprega 268 
funcionários; e, finalmente, com a Time for Fun (T4F) Entretenimento S/A, empresa 
privada com finalidades lucrativas, com carteira diversificada de atividades culturais, 
entretenimento e alimentação, número variável de contratados no período (443 
em 2013) e forte capacidade de gerar receitas de fontes variadas.

Essas considerações têm como objetivo enriquecer a discussão sobre a questão 
das finalidades culturais, sociais ou econômicas das empresas proponentes. Os riscos 
de desvios de finalidade dos recursos poderiam ser objeto de discussão mais acirrada e 
precisa, não apenas no momento da prestação de contas, mas no desenho normativo 
e regulatório da lei.

A definição da natureza cultural, social ou econômica das empresas que atuam 
na área ensejaria a estruturação de cadastros próprios. O cadastro poderia funcionar 
como um dos fatores para a redução de risco e ao mesmo tempo como estratégia 
de gestão de conhecimento, monitoramento e acompanhamento de atividades dos 
proponentes dos incentivos fiscais.

Em todo caso, as empresas são diferentes, têm diferentes estruturas e 
finalidades, e caso sejam consideradas parte do objeto das políticas culturais a 
serem financiadas com recursos dos incentivos fiscais, também devem ser tratadas 
de maneira diferenciada.

3.1 As heterogeneidades dos proponentes culturais: estrutura, finalidades e 
objetivos (culturais, sociais e econômicos)

O conjunto dos 25 proponentes selecionados têm as seguintes características em 
termos de captação de recursos incentivados: i) respondem por 18,7% dos gastos 
tributários indiretos do período (1995-2015); ii) 24 captaram recursos em mais 
de dez anos e 15 captaram dezenove ou mais anos; iii) a média de captação é de 
R$ 10 milhões anuais, a mínima é de R$ 5 milhões e a máxima, de R$ 35 milhões 
por ano; e iv) o maior captador é o Instituto Itaú Cultural, com 16,2%, seguido da 
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Fundação Roberto Marinho (6,9%), da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira 
(6,1%) e demais componentes do grupo selecionado (gráfico 8).

GRÁFICO 8
Participação dos maiores captadores de incentivos fiscais no conjunto de recursos 
captados (1995-2015)
(Em %)
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Fonte: Salic/MinC.
Elaboração dos autores.

As informações a respeito do número de vínculos foram construídas da seguinte 
forma: i) seleção da lista dos 25 maiores proponentes dos incentivos fiscais no período; 
ii) seleção na RAIS dos mesmos proponentes por nome e CNPJ; iii) como um dos 
proponentes tinha mais de três CNPJs com captação, sem alternativa ou critério 
de escolha entre eles, a opção simples foi a soma; iv) optou-se por trabalhar com o 
período de 1999 a 2014, pela qualidade e disponibilidade das informações da RAIS.

O gráfico 9 apresenta a composição percentual do grupo pela média do 
período. A Fundação Padre Anchieta tem 35,2% dos vínculos, seguida pela 
Funarte, com 10%, pelo Banco do Brasil (provavelmente CCBB), com 9,8%, e 
pela Fundação Osesp, com 8,6%.



A Lei Rouanet e os seus Efeitos no Campo Cultural e na Gestão Pública  | 55

GRÁFICO 9
Participação dos maiores captadores dos incentivos fiscais no conjunto de vínculos 
de trabalho (1999-2014)
(Em %)
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Fonte: RAIS/Ministério do Trabalho.
Elaboração dos autores.

A média de vínculos trabalhistas no total foi de 3.392, com variações no intervalo 
de 2.530 e 4.214. A Fundação Padre Anchieta responde por 35% dos vínculos na 
média. A T4F Entretenimento S/A se iguala e depois ultrapassa, no final do período, 
o número de vínculos de emprego da Funarte (306 contra 274 em 2014) (gráfico 10).

A composição de fontes financeiras, a estruturação, os impactos na geração 
de postos de trabalho e o escopo do conjunto de atividades realizadas pelas três 
instituições que serviram de exemplo (a Fundação Padre Anchieta, a Funarte e 
a T4F Entretenimento S/A) são indicadores da necessidade de estabelecimento 
de estratégias mais precisas de acompanhamento, classificação e avaliação de 
impactos. O lugar do MinC no campo de domínios culturais tão vastos deve ser 
redimensionado, assim como o papel das instituições em foco.

A mesma complexidade apontada rapidamente para as instituições 
exemplificadas valeria para os demais atores: CCBB, Itaú Cultural, Fundação 
Roberto Marinho etc., tanto no que se refere às fontes de financiamento quanto 
ao escopo das atividades e à configuração de recursos mobilizados.

A Fundação Padre Anchieta é pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia jurídica, administrativa e financeira. Tem plena gestão 
dos seus bens e recursos, e possui como finalidade, de acordo com o seu estatuto, 
“a promoção de atividades educativas e culturais através da rádio, da televisão e 
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de outras mídias” (FPA, 2009, art. 3o). Em 2014, os dados da RAIS informam 
998 vínculos de trabalho, o mínimo do período. O relatório de atividades do 
mesmo ano da fundação indica 119 admissões e 96 demissões, contratação de 
204 autônomos, contratação de 274 pessoas jurídicas ou físicas para desenvolver 
projetos, 124 estagiários e 12 aprendizes. Quanto aos recursos, informa orçamento de 
R$ 205.167.945 e repasses do governo de São Paulo no valor de R$ 107.790.844.9 
Interessante lembrar que, além de atividades relacionadas ao audiovisual, as suas 
ações abrangem produção literária, dramaturgia, dança, música, teatro etc.

GRÁFICO 10
Evolução do número de vínculos de trabalho no conjunto de proponentes 
selecionados (1999-2014)
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Fonte: RAIS/Ministério do Trabalho.
Elaboração dos autores.

A Funarte é uma instituição vinculada ao MinC que desenvolve atividades 
relacionadas às artes (dança, circo, teatro, música, memória, cultura popular etc.) e tem 
recursos orçamentários da ordem de R$ 115 milhões. Na RAIS, constam 274 vínculos 
de trabalho em 2014. O relatório de gestão do mesmo ano aponta 268 funcionários 
efetivos, além das contratações de terceiros para atividades de manutenção.

A terceira instituição que exemplifica a complexidade do mercado de 
patrocínios é a T4F Entretenimento S/A. Essa empresa apresentou projetos em três 
CNPJs diferentes. Apresenta a média de 338 empregos no período, com variações, 
e uma carteira de atividades surpreendente, como pode ser observado no quadro 1.

9. Mais informações disponíveis em: <https://bit.ly/2LK4GpF>; e <https://bit.ly/2orBydH>. 
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QUADRO 1
Atividades da T4F Entretenimento S/A

Promoção de eventos

Operação de bilheteria, 
comercialização de alimentos, 

bebidas e produtos 
promocionais (merchandising)

Operação de casas de espetáculos

Música ao vivo: produções de espetáculos 
ao vivo de ícones da música nacional e 
internacional, como U2, Lady Gaga, Coldplay, 
AC/DC, Paul McCartney, Madonna, Bon 
Jovi, Aerosmith, Roger Waters, Pearl Jam, 
Black Sabbath, One Direction, Justin Bieber, 
Scorpions, Bob Dylan, Jamiroquai, Laura Pausini, 
Demi Lovato, Backstreet Boys, Muse, Roberto 
Carlos, Caetano Veloso, Maria Bethania, Marisa 
Monte e Djavan, entre outros ícones da música 
internacional e nacional.

A T4F atua no segmento de 
operação de bilheterias no Brasil sob 
a marca Tickets for Fun, na Argentina 
e Chile sob a marca Ticketek.

A T4F opera seis das mais importantes 
casas de espetáculo da América do 
Sul, sendo cinco no Brasil e uma na 
Argentina. As casas são alugadas de 
terceiros por meio de contratos de 
locação de longo prazo, com exceção do 
Teatro Opera Allianz na Argentina, do 
qual a T4F é proprietária. Nos intervalos 
das agendas dos espetáculos, as casas 
são alugadas para eventos de terceiros.

Espetáculos Familiares e Teatro: produções 
de espetáculos para diversão familiar 
(tais como Disney on Ice, Blue Man Group, 
Stomp, Madagascar, Alvin Ailey, Billy Elliot, 
Cirque du Soleil, entre outros); bem como 
espetáculos teatrais, incluindo produções de 
musicais da Broadway, de grande sucesso 
internacional (adaptadas para os idiomas 
português e espanhol), tais como O Rei 
Leão, Mudança de Hábito, A Familía Addams, 
Mamma Mia!, O Fantasma da Ópera, A 
Bela e a Fera, Miss Saigon, Les Miserables e 
Cats; além de produções nacionais e ainda 
exposições culturais com conteúdos artísticos, 
científicos e educacionais, tais como as 
exposições Titanic, Corpos, Leonardo da Vinci e 
Esplendores do Vaticano.

Comercialização de alimentos, 
bebidas e produtos promocionais 
(merchandising) dentro das casas 
de espetáculos da T4F e em eventos 
externos, realizados em imóveis de 
terceiros, principalmente em grandes 
espetáculos de estádios e em 
espetáculos familiares indoor. A T4F 
busca também oferecer outros tipos 
de serviços, tais como os de buffet, 
para eventos fechados realizados 
nas suas casas de espetáculos.

 

Eventos Esportivos: produções de eventos 
esportivos com foco em automobilismo, 
entre os quais estão a Copa Schin Stock Car 
e a Copa Petrobras de Marcas, além da Copa 
Chevrolet Montana e o Mini Challenge.

   

Fonte: T4F Entretenimento S/A. Disponível em: <http://www.t4f.com.br/produtos-e-servicos/>.

As “receitas líquidas” do grupo T4R são significativas. O seu relatório indica 
R$ 172 milhões em receitas de promoção de eventos, R$ 31 milhões em operações 
de bilheterias, A&B e venues e R$ 21 milhões em patrocínios em 2016.10

Os três exemplos mostram diferenças importantes de escopo e dinamismo 
institucional e econômico dos proponentes. Esta diferença levanta a indagação sobre 
a possibilidade de acompanhamento das atividades, assim como sobre a terminologia 
“projetos”, que se apresenta inadequada para designar tais atividades. O mecanismo 
de incentivo fiscal deve reconhecer a existência, como previsto no Decreto no 5.761, 

10. Mais informações disponíveis em: <http://ri.t4f.com.br/timeforfun/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&
tipo=34932>.
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de 2006, de planos anuais, programas, projetos e ações,11 cada um necessitando de 
formas de monitoramento e prestação de contas próprias.12 O uso de novas tecnologias 
para organizar cadastros dinâmicos, com portfólios atualizados e acompanhamento de 
atividades, não apenas facilitaria a avaliação ex ante das propostas de trabalho apresentadas, 
mas também dos processos de análise de desempenho das atividades dos proponentes.

3.2 Indexação e classificação dos proponentes: questões para o monitoramento

Até aqui acompanharam-se os dados empíricos que descrevem o grupo dos 25 
proponentes que acessaram os maiores montantes de recursos incentivados na 
Lei no 8.313/1991. A seleção permitiu ver as heterogeneidades na mobilização 
de trabalhadores, forma jurídica, composição de fontes de recursos e motivação de 
comportamento, assim como as características e complexidades relativas a esse 
conjunto no que se refere às possibilidades de acompanhamento, monitoramento 
e prestação de contas, ou seja, de distribuição de riscos.

O gráfico 11 apresenta os proponentes classificados pela Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE). Esse último esforço corrobora o argumento de que 
é necessária uma discussão de escopo, assim como é preciso repensar um cadastro 
que permita qualificar a natureza do proponente de recursos incentivados.

As discussões a respeito do escopo surgiram da necessidade de definição de 
áreas ou segmentos que seriam contemplados pela Lei Rouanet. A lei foi bem liberal 
nesta definição, mas as críticas que se seguiram exigiam que esta fosse mais precisa, 
pois idealmente pressupunha a definição de priorizações no uso dos recursos.

Os segmentos definidos operacionalmente pelo MinC também condicionavam 
uma maior precisão e definição de áreas, bem como dos princípios de não 
concentração. Por mais incrível que possa parecer, parte das dificuldades decorrem 
das opções referentes à organização das tecnologias que operacionalizavam os fluxos 
de decisão, especialmente o Salic/MinC.13 Novas definições serão necessárias, tanto 
para aplicar os princípios de equidade quanto para estabelecer novos fluxos de decisão 
e acompanhamento.14 A principal crítica dos técnicos envolvidos na classificação e 
distribuição de projetos é de que os segmentos artísticos são interdependentes, sendo 
difícil aplicar as regras de separação estrita e clara entre cada um deles.

11. O Decreto no 5.761/2006 traz a seguinte redação: “art. 4o Para os efeitos deste decreto, entende-se por: I – proponente: 
as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, com atuação na área cultural, que proponham programas, 
projetos e ações culturais ao Ministério da Cultura” (Brasil, 2006). Os beneficiários e incentivadores têm como unidade 
de organização os mesmos conceitos.
12. O Decreto no 5.761/2006 prevê relatórios anuais de avaliação: “art. 9o O Ministério da Cultura deverá elaborar e publicar 
relatório anual de avaliação do PRONAC [Programa Nacional de Apoio à Cultura], relativo à avaliação dos programas, projetos 
e ações culturais referidos neste decreto, enfatizando o cumprimento do disposto no plano anual do PRONAC” (Brasil, 2006).
13. Informações provenientes de entrevista com técnicos do MinC.
14. Essa questão foi exaustivamente trabalhada. Provas disso estão no Decreto no 5.761/2006 e na Instrução Normativa 
no 1, de 24 de junho de 2013.
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GRÁFICO 11
Participação dos proponentes da Lei Rouanet (incentivos fiscais) classificados pela CNAE
(Em %)
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Atividades artísticas, criativas e de espetáculos (divisão 90)
Outros serviços e organismos internacionais (divisão 92 e 94 e seções S, T e U)

Organizações associativas ligadas à cultura e à arte (classe 9493)
Atividades administrativas e serviços complementares (seção N)

Cinema, atividades audiovisuais, incluindo televisão e música (divisão 59)
Atividades profissionais, científicas e técnicas (seção M)

Educação (seção P)
Edição e edição integrada à impressão (divisão 58)

Comércio; Reparação de veículos (seção G)
Atividade não disponível

Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental (divisão 91)
Atividades esportivas e de recreação e lazer (divisão 93)

Saúde humana e serviços sociais (seção Q)
Demais atividades da informação e comunicação (seção J)

Administração pública, defesa e seguridade social (seção O)
Indústrias de transformação  (seção C)

Atividades de rádio e de televisão (divisão 60)
Construção (seção F)

Atividades financeiras e imobiliárias (seções K e L)
Alojamento e alimentação (seção I)

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (Seção A)
Utilidades (seções D e E)

Transporte, armazenagem e correio (Seção H)
Indústrias extrativas (Seção B)

Fonte: RAIS/Ministério do Trabalho.
Elaboração dos autores.

BOX 1
Segmentos culturais do MinC

Artes cênicas: artes integradas, ações de capacitação e treinamento de pessoal, circo, dança, mímica, música erudita, teatro e ópera.

Artes integradas: artes integradas, carnaval, equipamentos culturais multifuncionais, multimídia e restauração/bolsa.

Artes visuais: artes gráficas, artes integradas, artes plásticas, design, doações de acervos de artes visuais, exposição de artes, filatelia, 
formação técnica e artística de profissionais, fotografia, gravura, gráficas, moda, plásticas, projeto de fomento à cadeia produtiva da 
arte visual e projeto educativo de artes visuais.

Audiovisual: construção de salas de cinema (municípios com menos de 100 mil habitantes), difusão de acervo audiovisual, distribuição 
cinematográfica, doações de acervos audiovisuais, exibição cinematográfica, formação/pesquisa/informação, formação audiovisual, 
formação/pesquisa e informação, infraestrutura técnica audiovisual, jogos eletrônicos, manutenção de salas de cinema (municípios com 
menos de 100 mil habitantes), multimídia, pesquisa audiovisual, preservação de acervo audiovisual e preservação/restauração da memória.

Cinematográfica: produção cinematográfica, produção cinematográfica de curta-metragem, produção cinematográfica de  
média-metragem, produção radiofônica, produção televisiva, produção videofonográfica de curta-metragem, produção videofonográfica 
de média-metragem, produção de obras seriadas, projetos audiovisuais transmidiáticos, restauração de acervo audiovisual, rádio/televisão 
educativa e rádios e televisões educativas não comerciais.
Humanidades: acervo bibliográfico, aquisição de equipamentos para manutenção de acervos bibliográficos, arquivo, artes integradas, 
ações de formação e capacitação, biblioteca, edição de livros, evento literário, eventos e ações de incentivo à leitura, filosofia, livros de 
valor artístico, livros de valor, livros de valor literário humanístico, obras de referência, periódicos e outras publicações e treinamento 
de pessoal para manutenção de acervos bibliográficos.

Música: artes integradas, doações de acervos musicais, música erudita, música instrumental, música popular e áreas integradas.

Patrimônio cultural: acervo, acervos museológicos, aquisição de equipamentos para manutenção de acervo, patrimônio cultural 
arquitetônico, artes integradas, artesanato/folclore, ações de capacitação, construção de equipamentos culturais em geral, construção 
de salas de teatro (municípios com menos de 100 mil habitantes), cultura afro-brasileira, cultura indígena, história, manutenção de 
centro comunitário com sala de teatro (municípios com menos de 100 mil habitantes), manutenção de equipamentos culturais em geral, 
manutenção de salas de teatro (municípios com menos de 100 mil habitantes), museu, música instrumental, preservação de acervos, 
preservação de acervos museológicos, preservação de patrimônio material, preservação de patrimônio museológico, preservação de 
patrimônio imaterial, restauração de acervos, restauração de acervos museológicos, restauração de patrimônio material, restauração 
de patrimônio museológico, treinamento de pessoal para manutenção de acervos.

Fonte: Salic/MinC.
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O gráfico 11 mostra a participação dos proponentes por meio da classificação 
do CNPJ na CNAE, e não dos projetos. Não é possível fazer o mesmo para pessoas 
físicas, mas a apresentação pela CNAE é ilustrativa de algumas das dificuldades no 
estabelecimento de quem pode e qual é o sentido de permitir que agentes que não 
têm natureza cultural possam demandar incentivos fiscais na área. No limite, essa 
possibilidade aumenta os riscos de não cumprimento de objeto, casos que devem 
ser avaliados com vagar e cuidado.

Aproximadamente 19% dos proponentes são de áreas não culturais e 
apresentam propostas de projeto de natureza cultural. Nada impede que atividades 
culturais sejam realizadas por empresas do setor automotivo ou educacional, por 
exemplo. No entanto, formalmente, esta associação aumenta o risco de desvio de 
finalidade e, como já se escreveu, de não cumprimento de objeto.

No período de vigência da Lei Sarney, o MinC mantinha um cadastro de 
empresas de natureza cultural. Talvez esse seja um caminho a ser trilhado no sentido 
de redução de riscos e que pode ser aperfeiçoado para acompanhamentos mais 
precisos da realização de atividades culturais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O texto analisou os impactos dos incentivos fiscais na mobilização de recursos e 
proponentes em mercados simbólicos específicos. Estes mercados são caracterizados 
por redes de relações de interdependências e que se organizam, apenas em parte, 
em torno do financiamento federal indireto. A análise mostrou o sucesso dos 
incentivos e alguns dos seus limites.

A Lei Rouanet, no seu componente incentivos fiscais, é bem-sucedida no 
que se refere ao aumento do aporte de recursos e ao financiamento de um número 
crescente de proponentes culturais.

A principal vantagem dos gastos tributários indiretos na cultura é que não 
entram no cômputo do superavit primário e por isso são protegidos, isto é, 
não se sujeitam a cortes e contingenciamento (embora possam ser revistos). 
Além disso, permitem aumentar o aporte de recursos das empresas numa clara 
pluralização de fontes.

As possibilidades de dedução de 100% dos recursos investidos em cultura 
pelas empresas tiveram consequências contrárias aos seus objetivos. Isto é, 
diminuíram a parte do empresário e mitigaram seus efeitos educativos na 
formação de disposições empresariais no que se refere às atividades de mecenato, 
independentemente do uso da renúncia. A rediscussão das alíquotas de dedução 
é urgente, especialmente se for associada com o perfil dos proponentes, que 
podem ter inserção e sustentabilidade nos mercados culturais e demandar apoio 
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especialmente pelo seu caráter independente e experimental, ou apelo de mercado, 
ou pelo perfil social da estética proposta.

A aparente desvantagem se atenua quando vemos a taxa de não recorrência 
de proponentes na demanda por financiamento. A apresentação de projetos é 
descontínua e até mesmo ocasional para a maior parte dos grupos.

O lado negativo é a recorrência de um pequeno grupo que concentra o 
acesso a recursos, mas que, paradoxalmente, diminui os riscos de uso indevido 
dos apoios, dado que tem portfólio, trabalho meritório e amplo reconhecimento 
público. A priorização dos proponentes reincidentes de forma regular pode e deve 
ser questionada, afinal, acaba por se constituir em uma política dentro da política, 
sendo, no entanto, positiva do ponto de vista da redução de riscos. Estes grupos 
poderiam ser objeto de tratamento diferenciado, não na forma de privilégios, 
mas pelo portfólio de atividades já realizadas. O Decreto no 5.761/2006, que 
regulamenta a Lei no 8.313/1991, também prevê tratamento diferenciado para 
programas, projetos e ações culturais.

Outro ponto a ser destacado é o da forte presença de financiadores sem 
expertise para escolha de projetos adequados, inclusive para as suas estratégias de 
marketing. Isso aumenta os riscos das escolhas aleatórias, que não sejam pautadas 
por conhecimento adequado das qualidades dos grupos demandantes e dos 
projetos apresentados para suas estratégias. A elaboração de cadastros que precisem 
informações a respeito das capacidades dos proponentes para o desenvolvimento 
de atividades e ações culturais com fins culturais, inclusão social e lucratividade 
pode ser uma linha de raciocínio a ser discutida.

A taxa de sucesso na captação é baixa, o que demanda mobilização de 
recursos financeiros e humanos de todos os agentes, mas especialmente do MinC. 
A possibilidade de recorrer aos editais para priorização e otimização no uso de 
recursos incentivados por parte do ministério é prevista pelo Decreto no 5.761/2006, 
mas exige que os fluxos decisórios da CNIC, do CFNC e do CNPC sejam 
redefinidos com a criação de linhas e diretrizes específicas de priorização dos 
esforços institucionais.

Os mercados restritos de cultura movimentam jogos e valores específicos e 
os ampliados têm forte lógica de mercado no sentido de venda de bens, serviços 
e mercadorias. A complexidade das relações entre os atores e os mercados marca 
o escopo pouco definido dos agentes que podem ser chamados de culturais e a 
necessidade de uso de um vocabulário jurídico próprio e tratamento adequado de 
cada grupo de proponentes. Proponentes preocupados com desempenhos financeiros 
em mercados restritos e aqueles que buscam receitas e lucros em mercados ampliados 
devem, provavelmente, ter tratamentos diferenciados.
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É possível achar soluções que delimitem e qualifiquem, não no sentido de 
atribuição de méritos culturais aos projetos apresentados, mas no de traçar de forma 
mais precisa o tipo de programa, projeto e ação a serem desenvolvidos com recursos 
do mecenato cultural. A priorização do que é produzido e a minimização de riscos 
no uso de recursos financeiros são aspectos importantes em qualquer política.

A demonstração empírica das heterogeneidades dos proponentes apontou não 
só a necessidade de melhor definir sua natureza cultural, mas também suas finalidades 
culturais, sociais e comerciais. Da mesma forma, colocou-se a necessidade de que 
o monitoramento, o acompanhamento e as avaliações considerem programas, 
projetos e ações, assim como planos de trabalho (acrescenta-se, anuais e plurianuais). 
Finalmente, aventou-se a hipótese de construção de cadastros dinâmicos (gestão de 
conhecimento) com informações sobre os proponentes, seus portfólios e, também, 
sobre processos e produtos decorrentes de suas atividades.

Por fim, é necessário lembrar que o trabalho aqui apresentado sofreu 
modificações significativas em relação aos conjuntos de reflexões preparados para 
subsidiar as discussões da Lei no 8.313/1991 no âmbito do CMAP. O comitê 
fecundou o terreno para mudanças normativas e para o aperfeiçoamento na 
regulação da lei, ensejando a aproximação e a convergência de posições entre 
diferentes instituições ligadas ao financiamento das políticas culturais federais.
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