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O mercado cultural brasileiro está em pleno processo de transformação. Entretanto, a pretendida 

parceria entre empresas e sociedade, motivada pelo Poder Público, ainda está por se afirmar. Ao 

contrário do que se almeja, a efetivação do patrocínio cultural permanece restrita às fundações e 

institutos ligados às grandes empresas, em primeiro lugar, e aos nomes consagrados da cultura 

brasileira, em segundo. 

 

Isso não significa que não haja saída nem lugar ao sol para as pequenas produções e para os nomes 

pouco conhecidos. Ao contrário, os produtores culturais passaram a entender melhor o significado e a 

importância do marketing para o desenvolvimento do seu produto e, a partir daí, sentiram-se motivados 

a criar alternativas de inserção nesse difícil mercado. 

 

Cada vez mais, produtores culturais voltam os olhos para o seu público, tentando conhecê-lo melhor, 

identificá-lo, seduzi-lo, conquistá-lo. Mais do que isso, desdobram-se na tentativa de criar vínculos 

duradouros com ele. Um vínculo consistente, decorrente da atenção às necessidades e demandas do 

consumidor, faz com que o produto cultural adquira aos olhos do patrocinador valor de marca, com alto 

poder para associar conceitos positivos à empresa investidora. 

 

Assim, o produto cultural profissionalmente gerido e planejado adquire as condições favoráveis para 

enfrentar seu difícil desafio de conquistar o patrocínio. 

 

As práticas da economia de mercado, que hoje engloba também a cultura, privilegiam os projetos 

culturais administrados como um negócio. Os administradores culturais se conscientizam da 

necessidade de planejar ações, desenvolver normas e procedimentos de gestão e qualidade, firmar 

parcerias e se posicionar de maneira diferenciada dentro desse mercado. Para isso, é preciso entender as 

necessidades do patrocinador e estar apto a oferecer as ferramentas de marketing e promoção para 

atendê-lo. Tudo isso, é claro, sem perder a essência do produto cultural: o vínculo com seu público e o 

compromisso social que move toda e qualquer produção na área. 
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Há 24 séculos, Aristóteles definiu cultura como aquilo que não é natural, que não vem da natureza, isto 

é, que não decorre de leis físicas ou biológicas. Um corolário dessa definição que atravessou os séculos 

seria dizer que Cultura é o conjunto de conhecimentos que uma geração passa a outra, evitando que a 

humanidade tenha que recomeçar do zero a cada geração. 

 

A cultura, tal qual os cientistas sociais a concebem, refere-se ao modo de vida de um povo, em toda a 

sua extensão e complexidade. Um conceito que procura designar uma estrutura social no campo das 

idéias, das crenças, costumes, artes, linguagem, moral, direito, leis, etc.., e que se traduz nas formas de 

agir, sentir e pensar de uma coletividade que aprende, inova e renova o seu próprio modo de criar e 

fazer as coisas, numa dinâmica de constantes transformações. 

 

A cultura pode portanto, a partir deste ponto de vista, ser entendida como manifestações espontâneas de 

um determinado grupo social que, uma vez incorporadas ao seu "modus vivendi", o caracteriza e o 

distingue dos demais. 

 

A Revolução Industrial, entre outros fatores, acelerou radicalmente a dinâmica cultural. Mas foi 

fundamentalmente com o advento do rádio, do cinema e da televisão, que as trocas entre culturas se 

intensificaram podendo produzir, como temem algumas pessoas, o desaparecimento das diferenças entre 

os povos e o surgimento da chamada "cultura mundial comum''. 

 

A definição corrente para o termo cultura; entretanto, refere-se às atividades nos campos da arte, da 

literatura, da música, do teatro, da dança, ou qualquer outra que expresse uma forma de organização 

social, não só como manifestação original e de característica exclusiva de um determinado povo, mas 

também de outros, num intercâmbio permanente de experiências e realizações, isto é, o conceito 

primitivo de cultura, regional e caracterizante, passa a ter um sentido universal e pleno, pressuposto que 

leva a considerar um povo culturalmente avançado aquele que tem acesso ao conhecimento e à 

informação. 

 

Outras considerações residem nos aspectos pelos quais a cultura pode ser analisada e que geram 

polêmicas. Ora arte, ora lazer, popular e de baixo nível ou elevada e que atenda as elites. 

 

 

 

 

A PRODUÇÃO 
CULTURAL 

Conceito de Arte e 

Cultura 

MUYLAERT, Roberto. Marketing 

cultural e comunicação dirigida. São 

Paulo: Globo, 1995, p.17-18. 
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Para as leis de incentivo à cultura, devido a restrições orçamentárias, cultura tem um sentido mais 

restrito, não sendo prioridade os projetos que visem à assistência social, meio ambiente, esportes, saúde, 

agricultura, comércio e indústria em geral. Isso quer dizer que a edição de um livro técnico sobre 

amamentação, por exemplo, não se enquadra nos objetivos das Leis, pois campanhas e informações 

sobre amamentação cabem ao Ministério da Saúde. Porém, um filme, com uma história que inclua 

amamentação pode ser apresentado como um projeto de audiovisual. A amamentação em si é um 

assunto de saúde. Mas um filme, com histórias, usos e costumes, tradições, e amamentação inserida 

neste contexto, pode ser um assunto de cultura.  

 

Segundo informações publicadas na revista Marketing Cultural de junho de 1998, entre 5% e 10% dos 

projetos apresentados para enquadramento na "Lei Rouanet" são indeferidos, e para a "Lei Mendonça" a 

taxa gira em torno de 30%. Motivo principal: não enquadramento como projetos culturais. Diferindo 

apenas na redação dos textos as Leis de incentivo à cultura têm o mesmo espírito, e pretendem atingir os 

mesmos objetivos. 

 

Está no Capítulo I - Art. 1° da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991 – “Lei Rouanet": 

 

Art. 1
o
 - Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, com a finalidade 

de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 

 

I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para livre acesso às fontes da cultura e o pleno 

exercício dos direitos culturais; 

 

II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com 

valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 

 

III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos 

criadores; 

 

 IV - proteger as expressões culturais dos grupos formados da sociedade brasileira e responsáveis 

pelo pluralismo da cultura nacional;  

 

V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, de lazer e de viver da 

sociedade brasileira; 

 

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro; 

MALAGODI, Maria Eugênia, 

CESNIK, Fábio de Sá. Projetos 

Culturais: elaboração, administração, 

aspectos legais, busca de patrocínio. 

São Paulo: Escrituras, 1999, p.19-21. 
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VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de outros povos 

ou nações; 

 

VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e 

informadores de conhecimento, cultura e memória; 

 

IX - priorizar o produto cultural originário do país. 

 

 

[ Etnocentrismo ] 

 

Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos 

os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que 

é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade, de pensarmos a diferença; no 

plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. 

 

Perguntar sobre o que é etnocentrismo é, pois, indagar sobre um fenômeno onde se misturam tanto 

elementos intelectuais e racionais quanto elementos emocionais e afetivos. No etnocentrismo, estes dois 

planos do espírito humano - Sentimento e pensamento - vão juntos compondo um fenômeno não apenas 

fortemente arraigado na história das sociedades como também facilmente encontrável no dia-a-dia das 

nossas vidas. 

 

Assim, a colocação central sobre o etnocentrismo pode ser expressa como a procura de sabermos os 

mecanismos, as formas, os caminhos e razões, enfim, pelos quais tantas e tão profundas distorções se 

perpetuam nas emoções, pensamentos, imagens e representações que fazemos da vida daqueles que são 

diferentes de nós. Este problema não é exclusivo de uma determinada época nem de uma única 

sociedade. Talvez o etnocentrismo seja, dentre os fatos humanos, um daqueles de mais unanimidade. 

 

Mas existem idéias que se contrapõem ao etnocentrismo. Uma das mais importantes é a de relativização. 

Quando vemos que as verdades da vida são menos uma questão de essência das coisas e mais uma 

questão de posição: estamos relativizando. Quando o significado de um ato é visto não na sua dimensão 

absoluta mas no contexto em que acontece: estamos relativizando. Quando compreendemos o "outro" 

nos seus próprios valores e não nos nossos: estamos relativizando. Enfim, relativizar é ver as coisas do 

mundo como uma relação capaz de ter tido um nascimento, capaz de ter um fim ou uma transformação. 

Ver as coisas do mundo como a relação entre elas. Ver que a verdade está mais no olhar que naquilo que 

ROCHA, Everardo P. Guimarães. O 

que é  Etnocentrismo. São Paulo: 

Brasiliense, [...], p.7-22. (Coleção 

Primeiros Passos) 

A Dinâmica Cultural 
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é olhado. Relativizar é não transformar a diferença em hierarquia, em superiores e inferiores ou em bem 

e mal, mas vê-la na sua dimensão de riqueza por ser diferença. 

 

 

[ A casa do sonho * ] 

 

Ele não fez pintura, não fez gravura, não fez escultura. Fez uma casa. E tudo - ou ,só aquilo - que 

constitui uma casa: paredes, colunas, telhados, beirais, escadarias, muros, lustres, urnas, etc. Essa foi sua 

obra. Obra de arte? Sim, muito embora nunca falasse em arte. Gabriel Joaquim dos Santos (1892-1985) 

era um artista em estado puro. E por isso mesmo, sua obra, a Casa da Flor, é um exemplo raro de 

manifestação estética anterior ao conceito de arte. 

 

Gabriel não era um arquiteto. Não se dispôs, quando iniciou a casa, ainda bem jovem (1912), a fazer 

uma obra arquitetônica. Fez uma casa para morar separado da família e poder entregar-se, livre da 

perturbação dos parentes, a seus sonhos e devaneios. Lavrador e trabalhador da salina ali mesmo em S. 

Pedro da Aldeia, construiu a casa como pôde, no curso de quase dez anos. Quando ficou pronta, uma 

voz lhe disse que devia enfeitá-la. Sem dinheiro para comprar material, passou a aproveitar tudo o que 

encontrava: cacos de louça, pedaços de azulejos, telhas, pedras, faróis de carro, manilhas de esgoto, 

conchas de mariscos, garrafas, lâmpadas queimadas. Ao longo de quarenta anos, deslumbrado com sua 

própria obra, foi compondo caprichosamente esse conjunto delirante, extravagante, de formas, cores, 

matérias, texturas, que é a Casa da Flor: uma casa que parece de brinquedo, sem cozinha e sem 

banheiro, mas onde há painéis de surpreendente composição, lustres inusitados feitos de lâmpadas 

usadas, um altar para os livros sagrados, molduras para retratos, tudo composto com cacos e restos de 

coisas inservíveis. Uma beleza nascida do lixo. 

 

Há na Casa da Flor uma coisa a mais que nos surpreende: a rudeza das formas usadas para criar a 

beleza. Gabriel constrói flores com pedaços de telhas e cacos de louça, encravados no barro. Não há ali 

qualquer preocupação com a finura, o acabamento: são lascas de louça ou de telhas que, juntas, se 

transfiguram, viram flor. E é a transfiguração que importa: esse desleixo com o acabamento revela, em 

seu autor, a consciência do essencial. É como se nos dissesse: não é a forma material que importa, mas 

seu significado. E esse significado, no entanto, compreende a rudeza das formas e dos materiais em que 

se expressa: é uma flor mas uma flor de cacos, de lascas, de barro, tosca, improvisada, filha dos poucos 

recursos e da imaginação de Gabriel. Nada tão terrestre, tão contingente, tão precário, e, ao mesmo 

tempo, sonho. É comovente pensar naquele homem a construir sozinho, anos a fio, essa casa 

interminável, e sem buscar outra gratificação além do prazer de fazê-la. 

Cultura Erudita e 

Cultura Popular 

* Este texto foi retirado da apostila do 

Curso de Formação de Agentes 

Culturais – Programa Estadual de 

Qualificação na Área de Cultura, 

realizado em Belo Horizonte, no 

período de 09/11/98 a 15/12/98, no 

Parque Municipal Lagoa do Nado.  

 

* Sem referência bibliográfica. 
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Então, Gabriel Joaquim dos Santos é o exemplo vivo de que não é preciso saber nada de arte para ser 

artista. Teriam razão, portanto, os que defendem a tese de que a pura e simples liberação da criatividade 

é a própria arte, a arte em estado essencial. Logo, todas as pessoas são artistas em potencial e dariam 

prova disso, desde que tivessem a possibilidade de se expressar livremente. Esta é uma tese antielitista - 

contrária à concepção do artista como um ser superior - e antiacadêmica, porque nega a necessidade do 

ensino da arte. Mas, se é correto dizer que o artista é um homem como qualquer outro e se é certo 

combater as normas acadêmicas que sufocam a criatividade artística, nem por isso tem cabimento 

afirmar que todo homem pode tornar-se um artista ou que toda e qualquer manifestação espontânea seja 

arte. De fato - e o exemplo de Gabriel comprova isso - a arte é produto de determinadas personalidades 

com características específicas, inatas, sem as quais a criação artística é impossível. 

 

Examinemos o fenômeno Gabriel. Se é verdade que ele não possuía formação artística, é verdade 

também que era extraordinariamente sensível á expressividade das formas, das cores, das matérias, e foi 

essa sensibilidade que lhe possibilitou abstrair-se da visão imediata dos cacos de louça, das lâmpadas 

queimadas, das manilhas de esgoto, das telhas e lascas de pedra, para apreender-lhes as qualidades 

formais e cromáticas. Mas tampouco essa sensibilidade teria tido suficiente para levá-lo a construir a 

Casa da Flor, não fosse ele impelido pela necessidade profunda, insondável mesmo, de realizá-la, como 

se obedecesse a um ditame sobrenatural. Essa vontade de construir-se fora de si, de objetivar suas 

fantasias ou intuições, tornando-as palpáveis para si e para os outros, é condição essencial à criação 

artística. Foi portanto a junção desses fatores - a sensibilidade plástico-cromática, somada à invenção de 

um mundo fictício e à vontade de torná-lo realidade - que supriu, em Gabriel, a ausência de qualquer 

aprendizado artístico. Mas não se deve concluir daí que a falta de aprendizado é que o tornou artista, já 

que a maioria dos artistas conhecidos teve algum tipo de aprendizado. A dedução correta é que o 

verdadeiro artista realiza a sua obra independentemente de ter ou não aprendido arte: se não aprendeu, 

sua linguagem terá determinadas características; se aprendeu, terá outras, decorrentes da elaboração e 

superação do que foi aprendido. É certo, porém, que a criação artística é por si um aprendizado e que 

todo artista só se realiza plenamente na medida em que se torna mestre de si mesmo. A suposição de que 

a pura e simples criatividade, excluindo conhecimento, limites e exigências, é condição suficiente para a 

criação artística não passa de preconceito e ilusão. 

 

Outra lição a tirar da obra de Gabriel Joaquim dos Santos - que fez arte sem saber que o fazia - reside na 

relação de sua atividade criadora com a linguagem dentro da qual atuou: a linguagem arquitetônica. É 

curioso observar que, na primeira etapa, ele pretende apenas fazer uma casa para se isolar da família; a 

preocupação com a beleza surge depois, e é a partir de então que ele começa a violentar a linguagem 

arquitetônica primária de que se valeu inicialmente para torná-la veículo de sua fantasia e de sua 

inventividade. E pouco a pouco, a casa modesta ganha as características de mansão suntuosa, rodeada de 
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muros adornados, de altas e rudes colunas suportando urnas e vasos de flores fantásticas, feitas de cacos. 

As paredes internas também se cobrem de painéis coloridos, de molduras e adornos, enquanto do teto 

pendem lustres (que não acendem) compostos com lâmpadas usadas. Ele disse que ia às casas ricas, 

observava tudo e fazia igualzinho na sua. Como Rousseau, que pintava paisagens fantásticas mas se 

julgava um realista, Gabriel acreditava que sua casa era imitação perfeita das mansões dos ricos. A 

diferença, segundo ele, estava em que, na sua, o que falava era "a força da pobreza". Na verdade, sua 

casa é a transfiguração poética da casa real - uma metáfora, já que lhe faltam a comodidade, as 

proporções e a funcionalidade das casas de verdade. Uma casa de sonho para que o seu sonhador pu-

desse morar no sonho. Como um pintor que lograsse habitar o seu próprio quadro, ou o poeta, o seu 

próprio, poema. 

 

 

[ Arte ingênua * ] 

 

A arte é muitas coisas. Uma das coisas que: a arte é, parece, é uma transformação simbólica do mundo. 

Quer dizer: o artista cria um mundo outro - mais bonito ou mais intenso ou mais significativo ou mais 

ordenado - por cima da realidade imediata. Isso faz Picasso, isso faz Rousseau. Isso faz Volpi, isso faz 

José Antônio da Silva. 

 

Naturalmente, esse mundo outro que o artista cria ou inventa nasce de sua cultura, de sua experiência de 

vida, das idéias que ele tem na cabeça, enfim, de sua visão de mundo, que tanto pode ser erudita como 

ingênua. Se é ingênua, diz-se que o pintor é primitivo.  

 

Mas que é cultura ingênua ? Na verdade se trata de uma concepção de mundo assistemática, em que se 

misturam noções morais e superstições, bem como os valores difundidos pelos meios de comunicação 

de massas. Seria, em termos genéricos, o que se chama de cultura popular. Essa cultura é, não obstante, 

de enorme complexidade, tanto mais que, dado seu caráter assistemático e sua abertura à superstição e 

ao mítico, incorpora fluentemente as expressões profundas do inconsciente. Essa incorporação é 

facilmente perceptível na pintura e na escultura desses artistas ingênuos. 

 

Não resta dúvida de que, do ponto de vista ideológico ou seja, de visão de mundo -, esses artistas não 

exprimem a atualidade da cultura urbana. Noutras palavras: sua resposta não é a resposta aos problemas 

agudos que a vida coloca para os homens que vivem a urgência das questões contemporâneas, a partir 

de determinado nível de consciência. O artista integrado nessa cultura tem conhecimento de uma série 

de noções que a ciência, a filosofia, a psicologia, a sociologia e a estética legitimaram e que, de uma 

* Este texto foi retirado da apostila do 

Curso de Formação de Agentes 

Culturais – Programa Estadual de 

Qualificação na Área de Cultura, 

realizado em Belo Horizonte, no 

período de 09/11/98 a 15/12/98, no 

Parque Municipal Lagoa do Nado.  

 

* Sem referência bibliográfica. 
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maneira ou de outra, circulam em seu ambiente cultural. Por mais incoerente que seja a elaboração que 

ele faça dessas noções, elas atuam em sua maneira de refletir a realidade e de responder a ela. 

Constituem a argamassa desse "mundo outro" que eles inventam ao pintar, ao esculpir. Cabe aqui obser-

var que, de modo geral, o artista plástico é um ingênuo com respeito à própria cultura urbana em que 

está imerso: muito raramente ele é capaz de articulá-la num discurso coerente. Mas, com respeito ao 

artista popular, suburbano, rural, ele é um erudito. 

 

Que dizer, porém, do artista popular com relação à sua própria cultura? Essa cultura não possui um 

discurso sistemático e, por isso mesmo, ninguém nela assume a posição de sábio. Não existem ali os 

filósofos, os cientistas, os filólogos, os psicólogos, os sociólogos - aqueles que detêm o conhecimento 

verdadeiro e que, por isso, se situam acima dos não-especialistas. Com relação à sua própria cultura, o 

artista ingênuo é um homem culto, mais culto do que nós, com respeito à nossa cultura: ele a domina, 

como qualquer outro. E, desse modo, sua arte é a expressão mais alta dessa cultura e capaz de atingir 

uma homogeneidade e urna totalização que a arte erudita hoje em dia muito raramente consegue. 

 

Sem dúvida, uma tal formulação idealiza a cultura popular, por não levar em conta a pressão que sobre 

ela exercem, permanentemente, os meios de comunicação de massas. Mas, se é certo que, em termos 

gerais, a cultura urbana, através desses meios, tende a destruir as formas culturais periféricas, não é me-

nos verdade que isso não acontece instantaneamente nem integralmente e que muitas daquelas formas 

sobrevivem modificadas pela assimilação dos elementos que chegam dos grandes centros. 

 

É claro que me refiro aqui, particularmente, aos artistas primitivos do meio rural, mas essas 

considerações podem ser estendidas ao primitivo que habita as grandes cidades, uma vez que a cultura 

metropolitana não abrange igualmente toda a população urbana. Há pessoas que habitam as metrópoles 

mas se mantém ligadas a suas origens culturais, provincianas, rurais. 

 

Importa, no entanto, observar a relação entre a criação desses artistas e seu universo cultural. E, quando 

atentamos para isso, vemos que o seu comportamento não difere essencialmente do comportamento do 

artista erudito. Se se pode dizer que ele não adota, em face de seu trabalho, a atitude problematizante do 

artista urbano e que muitas vezes não tem nem mesmo consciência de que está fazendo arte, isso só 

significa que, no âmbito de sua cultura, a expressão artística tem outras implicações, ou seja: ele faz arte 

a partir de sua cultura e não a partir da nossa. Mas, tanto lá como aqui, a arte cumpre a mesma função 

fundamental de estender, por cima do mundo prosaico do cotidiano, o seu discurso fascinante e mágico. 

Compreender que, no fundamental, ambas as formas de arte se equivalem como expressão humana, 

cultural, conduz não apenas à justa valorização da arte dita ingênua como à revalorização do sentido 

primordial da arte que a sofisticação estética dos grandes centros tende a esquecer. A arte dos ingênuos 
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(quando bons), além de nos gratificar com sua fantasia e espontaneidade, pode também nos ensinar, a 

nós, supostos eruditos, uma coisa preciosa: não é a erudição que produz arte. 

 

 

[ Cidadania cultural ] 

 

Consolidou-se no Brasil, nas cinco últimas décadas, uma dupla tradição estatal no tratamento dado à 

cultura pelos órgãos governamentais dela encarregados. A primeira captura a criação cultural da 

sociedade para convertê-la, após expurgos e censuras, em expressão doutrinária e oficial do Estado; a 

segunda, mais recente, imitando a indústria cultural, pauta-se pelos critérios do mercado e do consumo 

culturais. No primeiro caso, o Estado surge como produtor de cultura; no segundo, como seu 

patrocinador, sob a forma do balcão de clientes para eventos que promoverão a imagem do próprio 

órgão estatal. 

 

Buscando romper com essa dupla tradição, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo estabeleceu 

como diretriz geral a definição da cultura como direito do cidadão. A cidadania cultural significa: 

 

 direito de fruir a criação cultural, ou direito de acesso aos bens culturais, cabendo a SMC oferecer 

condições para que a população exerça esse direito; 

 

 direito de produzir cultura, seja pela apropriação dos meios culturais existentes, seja pela invenção 

de novos significados culturais, cabendo à SMC oferecer condições para que os produtores culturais 

- profissionais e amadores - possam exercer esse direito; 

 

 direito de participar das decisões sobre o fazer cultural e sobre as formas de acesso aos seus 

resultados, cabendo à SMC, pela criação de conselhos internos e externos, garantir aos funcionários 

e aos criadores o exercício desse direito; 

 

 direito à informação sobre todos os serviços culturais do município, sobre atos e decisões da 

Secretaria Municipal de Cultura e sobre os meios para produzir ou fruir cultura, cabendo à SMC o 

estabelecimento de mecanismos informativos pelos quais a população possa exercer tal direito.  

 

Pensada à luz da cidadania cultural, a política de cultura de SMC interpreta a diretriz do governo 

municipal de inversão das prioridades da ação governamental sob três aspectos: 

CHAUÍ, Marilena. Cidadania cultural.    

São Paulo: Secretaria Municipal de 

Cultura / Prefeitura do Município de 

São Paulo, [...]. 

Cultura e cidadania 
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- desmontar a separação geográfica, econômica e social que divide a cidade e opera como estigma 

cultural separando o centro e a periferia. Trata-se de fazer da periferia cidade. Isto significa, em 

primeiro lugar, desmontar dois preconceitos gêmeos, aquele que afirma ser a cultura produzida no 

centro meramente elitista, a serviço da denominação de ciasse, e aquele que avalia a cultura 

produzida na periferia como mero folclore e arcaísmo pressionado pelos meios de comunicação de 

massa. A SMC pretende partir dessa divisão para trabalhá-la, desfazê-la e chegar à integração - 

conflituosa ou pacífica - das diferentes manifestações culturais da cidade. Não haverá opção 

preferencial pela periferia, mas trabalho para que não haja periferia cultural, o que só é possível pela 

presença, nos mesmos espaços, das manifestações culturais do "centro" e da "periferia" numa troca 

de experiências e de aprendizado recíproco que modifique a paisagem cultural da cidade; 

 

- pensar na cultura não como cultura para os trabalhadores (conservadorismo que reduz a cultura a 

evento sem raiz, espetáculo sem passado e sem futuro, panis et circus) nem como cultura sobre os 

trabalhadores (populismo que marginaliza a criação cultural de uma classe social), mas tomá-la 

como trabalho cultural, isto é como cultura dos trabalhadores e como processo criador dos 

trabalhadores em cultura. Apreender a cultura como trabalho criador de obras, símbolos, valores, 

idéias e representações é aprendê-la como movimento pelo qual os seres humanos revelam-se 

capazes de superar as condições imediatamente dadas pela experiência para transformá-las num 

sentido novo que não teriam sem a atividade cultural. Para que a cultura se realize como trabalho 

criador cabe à SMC oferecer as condições para que as experiências mais avançadas nas artes, 

ciências, técnicas e humanidades estejam ao alcance de todos os cidadãos, estimulando o 

cruzamento do antigo e do novo e propiciando conhecimentos que permitam ultrapassar os dados 

existentes;  

 

- procurar envolver todas as classes sociais no trabalho cultural. Isto significa, em primeiro lugar, a 

criação de condições para o advento da cidadania político-cultural dos trabalhadores, exigindo a 

modificação de valores e comportamentos da classe dominante para que esta possa passar de um 

universo de práticas e idéias definidas por critérios senhoriais ao campo propriamente democrático e 

republicano, compreendendo que a classe trabalhadora não é escrava nem serva, mas cidadã. 

Significa, em segundo lugar, fazer com que os setores econômica e socialmente privilegiados 

compreendam que a criação cultural diz respeito à cidade como um todo, não se reduz a interesses 

partidários e que SMC se coloca numa posição cosmopolita para a invenção de um novo sentido da 

vida urbana moderna pautada pela idéia de qualidade superior de vida a que todos têm direito. 
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[ O mercado cultural, hoje ] 

 

Segundo pesquisa realizada em 1998 pela Fundação João Pinheiro, a indústria cultural brasileira 

movimenta no mínimo cerca de 1% do PIB brasileiro, o que correspondia a aproximadamente R$ 4,5 bi 

na época. 

 

De lá para cá o mercado cresceu, sem dúvida. Em conseqüência disso, surgiram novos postos de 

trabalho, criou-se uma nova e emergente oportunidade de sucesso profissional, motivada principalmente 

pelo início do envolvimento de empresas patrocinadoras com a cultura. 

 

Na mesma proporção surgiram os problemas relacionados à produção cultural. As brechas na legislação 

e a falta de fiscalização e implantação de uma política cultural condizente com os interesses da 

sociedade brasileira permitiram o patrocínio público desenfreado de produtos culturais 

descompromissados com os princípios éticos e sociais inerentes ao produto cultural. 

 

Essa situação reflete um mercado desregulamentado e não profissionalizado. O novo profissional da 

cultura precisa atuar em diversas áreas (administração, produção, marketing, legislação, finanças, além 

da vocação artística e social) e, muitas vezes, sua formação não engloba tal abrangência. Dessa forma, 

os parâmetros éticos são deixados a critério de cada profissional, com sua formação específica. 

 

Não se defende aqui a regulamentação do mercado. A oportunidade de atuação de profissionais 

oriundos de diversas áreas pode ser muito enriquecedora para a produção cultural brasileira. 

Principalmente levando-se em conta a noção de que a cultura é a expressão de um povo e 

necessariamente multifacetada. 

 

 

[ Mercado cultural, produtor cultural e profissionalização ] 

 

Em tempos de globalização e desenvolvimento tecnológico, o mercado vem apresentando produtos e 

serviços cada vez mais similares nos aspectos de qualidade e preço. É preciso ser criativo nas relações 

com fornecedores, funcionários e clientes. Por isso, muitas empresas têm investido em estratégias de 

marketing cultural. Neste sentido há uma tendência de que as empresas invistam mais em cultura na 

busca de um diferencial, um retorno por meio do investimento institucional. As empresas vem 

associando seus produtos e serviços a projetos culturais que se identificam com a imagem, conceitos e 

valores que querem transmitir ao seu público alvo. O mercado cultural vem crescendo e 

 O PRODUTOR 
CULTURAL 

MERCADO 

CULTURAL 

Leonardo Brant 
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consequentemente o surgimento de novas profissões está em expansão. O crescimento do setor vem 

gerando a demanda da profissionalização dos produtores culturais e o aparecimento de cursos de 

formação de nível superior e de pós-graduação vem sendo constante em todo o país. No entanto, 

verifica-se que o mercado cultural no Brasil ainda é muito incipiente e apresenta dificuldades que 

precisam ser trabalhadas. 

 

Características do mercado cultural no Brasil: 

 

 Em processo de expansão e profissionalização; 

 Carente de novas estratégias de marketing; 

 Desregulamentado; 

 Carente de profissional qualificado; 

 Legislação e fiscalização deficitárias; 

 Empresariado pouco sintonizado com a chamada nova economia. 

 

Diante deste contexto, a profissionalização do produtor cultural é imprescindível, sendo que o perfil 

deste novo profissional requer: 

 

 Ser empreendedor; 

 Ser engajado no meio sócio cultural, direcionado para questões do bem comum; 

 Ser criativo; 

 Apresentar habilidades interpessoais; 

 Apresentar habilidade na argumentação. 

 

Tais características possibilitam ao produtor cultural desempenhar bem seu papel enquanto profissional 

qualificado para: 

 

 Interagir com a comunidade e com os órgãos governamentais; 

 Mobilizar recursos estatais e privados; 

 Apresentar-se como mediador entre o artista, a comunidade, o patrocinador e os órgãos 

governamentais; 

 Avaliar a qualidade do produto artístico; 

 Planejar ações, desenvolver normas e procedimentos de gestão e qualidade; 

 Firmar parcerias e se posicionar de maneira diferenciada no mercado; 
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 Tornar viável projetos culturais; 

 Disseminar a cultura. 

 

 

[ AGENTE CULTURAL ]  

 

Aquele que, sem ser necessariamente um produtor cultural ele mesmo, envolvesse com a administração 

das artes e da cultura, criando as condições para que outros criem ou inventem seus próprios fins 

culturais. Atua, mais freqüentemente embora não exclusivamente, na área de difusão, portanto mais 

junto ao público do que do produtor cultural. Organiza exposições, mostras e palestras, prepara 

catálogos e folhetos, realiza pesquisas de tendências, estimula indivíduos e grupos para a auto 

expressão, faz enfim a ponte entre a produção cultural e seus possíveis públicos. 

 

Em 1995, com a aceitação legal de sua figura, antes vetada, passou-se também no Brasil a chamar de 

agente cultural a quem encontra patrocinadores para um projeto cultural pronto. Esse uso do termo é 

uma apropriação e uma distorção de seu sentido histórico. Buscar recursos para um projeto cultural é 

uma atividade de corretagem ou, na melhor das hipóteses, de produção e como tal deveria ser designada, 

nomeando-se a pessoa que exerce essa atividade de administrador cultural, produtor cultural ou 

intermediário cultural. 

 

[ ADMINISTRADOR CULTURAL ] 

 

Administrador Cultural é a expressão preferencialmente nos países anglo-saxãos para designar o 

profissional que atua como mediador entre o produtor cultural, o público, o Estado e o empresário 

cultural ou incentivador. Sendo de fato designado em inglês como artes administrador (na Inglaterra, em 

termos de política cultural a palavra-chave é arte e não cultura: assim, têm-se mais freqüentemente art 

centers e não cultural centers ), o administrador cultural confunde-se em parte com o agente cultural da 

tradição francesa mas, à diferença deste encarrega-se de atividades mais propriamente administrativas, 

enquanto seu correspondente francês trata especificamente na ação cultural em si. 

 

 

 

 

 

 

COELHO, Teixeira. Dicionário crítico 

de política cultural. São Paulo: 

Iluminuras, 1997. 
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[ Cultura e política  ] 

 

Tudo cabe no conceito antropológico de cultura. Mas, no momento de definir o objeto do incentivo 

governamental a ser concedido por intermédio de legislação específica, é preciso esclarecer o que se 

entendeu, para esse fim, como cultura. 

 

Dada a histórica e reconhecida exiguidade de recursos exclusivamente destinados à produção cultural no 

País, optou-se por delimitar o universo a ser beneficiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Minas 

Gerais (Lei n. 12.733/97), canalizando todo o estímulo dela advindo para projetos artístico-culturais. 

 

A interpretação ampla de cultura como sistema de atitudes, instituições e valores de uma sociedade, ou 

ainda como código, sistema de comunicação no qual se produzem interpretações, significados e 

símbolos que necessariamente envolvem a globalidade das expressões humanas, permite forjar a idéia 

extrema - muito em voga atualmente - de que "tudo é cultura". Tal conceito inviabiliza a formulação de 

qualquer política específica e prioritariamente cultural, pois obriga a inclusão, nas áreas de atuação dos 

órgãos de administração cultural, de manifestações de todo tipo, no mais das vezes já contempladas por 

outras esferas do Poder Público. 

 

A criação artística resulta do gesto movido pelo poder da imaginação, da sensibilidade e da inteligência; 

é sempre a execução de um pensamento que opera a expressão do indizível pelo sensível, daí ser 

fundamental sua tradução em um objeto, nem sempre mensurável, mas tangível. A expressão "projetos 

de caráter estritamente artístico-cultural", constante na alteração do texto do Decreto n 39.684, 

publicado em 25 de junho de 1998, circunscreve o universo a ser contemplado pela referida Lei a 

propostas que sustentem conceitualmente seu eixo nas diversas linguagens artísticas. 

 

A cultura é, por excelência, o território da polêmica, da controvérsia. Seu aspecto essencialmente 

mutante não permite a definição de conceitos taxativos e excludentes. A operacionalização de uma 

política de apoio à produção cultural também necessita de que a demarcação das áreas a serem 

abrangidas pelos recursos sempre escassos se faça a partir de determinados critérios. Em que pese a 

importância da interface da cultura com o cunho artístico deve ser a tônica dos projetos, e não um 

pretexto ou acessório. 

 

Lembre-se de que as demais leis nessa área têm natureza diferenciada e podem ser usadas 

concomitantemente à do Estado. Assim, uma solução desejável é que o Empreendedor de projeto 

cultural adapte sua proposta aos três níveis de legislação (Lei do Mecenato/Lei do Audiovisual, Lei 

REFLEXÕES 
SOBRE POLÍTICA 

CULTURAL 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado 

de Cultura. Lei Estadual de Incentivo à 

Cultura: ICMS. Belo Horizonte, s.d. 
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Estadual e Lei Municipal), quando for o caso; em muitas situações, esse pode ser o melhor caminho 

para a execução de seu projeto. 

 

 

[ Política cultural ] 

 

As políticas culturais devem visar à produção, promoção, distribuição e uso ou consumo de novos 

valores e obras culturais, políticas estas chamadas de criacionistas, que promovem a experimentação de 

novas formas de cultura, sem necessidade de comprometimento com padrões já estabelecidos. Desse 

modo, estar-se-á preservando e respeitando a produção cultural que deve ser, antes de tudo, um ato de 

vontade, um momento de liberdade. Afinal, "o verdadeiro poeta não é o que segue regras estéticas, mas 

o que as cria" (FEIJÓ, 1982). 

 

Diante de tanta diversidade, é imperativo que as políticas culturais possam permitir e valorizar as 

expressões artísticas regionais, as diversidades contidas neste imenso Brasil, e possibilitar a construção 

de uma identidade cultural que não será a simples cópia de outros países, mas fruto de uma identidade 

própria, fazendo com que os indivíduos dela se orgulhem e a identifiquem como sua. 

 

Urge a necessidade de políticas culturais que possam partir das empresas privadas, pois somente estas 

estarão comprometidas com o apoio cultural do início ao fim, já que sua imagem estará 

irremediavelmente atrelada ao evento patrocinado. Essa realidade garantirá a visão da cultura como um 

sistema produtivo eficaz, do ponto de vista mercadológico, ao longo do tempo. 

 

As políticas públicas, até hoje, limitam-se à fase de produção. Essa fase é, tão somente, um dos 

componentes do todo que não  existe, caso não fiquem configuradas as etapas da distribuição, da troca e 

do consumo efetivos. Tem sido esta a situação real do Brasil. Conforme COELHO (1986), "financiar 

apenas o produtor acaba não significando absolutamente nada. As prateleiras da Embrafilme estão 

lotadas de filmes feitos em grande medida com dinheiro público e que ainda não foram exibidos, que 

provavelmente nunca serão exibidos. Faltam distribuidoras, faltam salas de exibição, falta uma política 

capaz de levar o público a essas salas, uma política capaz de desenvolver, de criar ou provocar o desejo 

deste povo pelo cinema nacional". 

 

É comum verificar aprovações de projetos para a produção de CDs, por exemplo, sem nenhum incentivo 

à divulgação. E a distribuição, como ocorrerá? Estes "detalhes" ficam por conta do artista, que acaba 

tendo seu projeto inviabilizado. 

LISBOA, Simone Marília. Razão e 

paixão dos mercados: um estudo sobre 

a utilização do marketing cultural pelo 

empresariado. Belo Horizonte: C/Arte, 

1999, p. 37-46. 
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Uma política cultural, como a que tem sido feita, nada mais faz do que perpetuar a visão elitista da 

cultura, segundo a qual uns poucos (os produtores culturais e os artistas) produzem para que a maioria 

consuma. Uma política que, na realidade, nega à maioria das pessoas a possibilidade de expressar-se 

culturalmente, porque isso é, antes de mais nada, politicamente perigoso. A recepção de uma obra 

cultural tem seu valor, mas não é comparável ao exercício de sua produção por aqueles mesmos que 

deveriam recebê-la. "[...] o objetivo principal de uma política cultural deve ser a ampliação do espaço, 

da criação no presente, o alargamento dos canais de acesso aos processos de produção, circulação e 

consumo de bens culturais. Da mesma forma, é preciso respeitar e promover a visão idealizada de uma 

suposta identidade cultural (por vezes ingênua, por vezes intencional, mas sempre politicamente 

instrumental), mas sim a pluralidade cultural enraizada na grande diversidade social, regional e étnica 

do país" (MACHADO, 1984). 

 

As políticas em prol da cultura devem buscar a preservação da arte, no sentido de manter o seu papel 

inovador e vanguardista. Por isso, a política cultural deve existir, não no sentido de enquadrar o criador 

cultural, mas no de contribuir para a sua consciência. "Embora a cultura não seja capaz de transformar a 

realidade, consegue assegurar a preservação dos valores humanistas ao criar novos valores. Assim, 

conforme LUKÁCS, a obra de arte, quando verdadeira, retira o indivíduo do seu dia-a-dia sempre igual. 

Ela consegue fazer com que a realidade imediata seja 'suspensa' no momento em que a pessoa se 

absorve na leitura de um romance, na audição de uma música, etc. Penetrar numa obra cultural é, por-

tanto, uma verdadeira experiência humana, um abandono temporário do cotidiano para voltar a ele mais 

preparado, porque mais consciente, mais humano, ampliado na capacidade de auto conhecimento e no 

conhecimento mais aprofundado da própria vida. A obra de arte é, para o pensador húngaro, o momento 

da autoconsciência da humanidade" (FEIJÓ, 1982). 

 

No entanto, o conceito de política cultural apresenta-se, com freqüência, sob uma forma altamente 

ideologizada. "Partindo-se do pressuposto segundo o qual os fenômenos culturais constituem um todo 

cujos componentes mantêm relações determinadas entre si e estão sujeitos à lógica geral da sociedade 

onde ocorrem, e, considerando que a cultura é um forte cimento social, não é raro ver a política cultural 

a serviço da manutenção de uma ordem política e social" (FEIJÓ, 1982). 

 

Dentro dessa lógica, o mais comum de se ver é a postura elitista da cultura. Uma classe dominadora 

impõe - ou tenta impor valores a uma classe inferior que considera de baixa cultura. Então, a motivação 

mais antiga para uma política cultural tem sido a da difusão cultural, como dito anteriormente. 

 

COELHO (1986) afirma que as políticas culturais são legitimadas nos termos de quatro paradigmas 

distintos. O primeiro seria a lógica de bem-estar social, que concebe as políticas culturais como 
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complementação do ser humano. O segundo é o caráter intervencionista mais acentuado, baseado na 

lógica de preservação de uma identidade étnica, sexual, religiosa ou outra. O terceiro apoia-se na 

necessidade de se obter um enquadramento ideológico, considerado indispensável à consecução de 

objetivos, como a reconstrução nacional - no caso do Japão - ou a construção nacional, sob nova 

orientação política, como Cuba. Um último paradigma seria uma prática comunicacional entre o Estado 

ou instituição formuladora da política e seus cidadãos, membros ou funcionários, no caso de uma 

empresa privada. Essa prática apresenta um nível bem menor de ideologia em sua estrutura, uma vez 

que busca manter abertos os canais de comunicação. 

 

O marketing cultural é o motivador maior desse trabalho, por se constituir no único instrumento capaz 

de promover o fomento do mercado cultural a partir de um investimento realizado de forma planejada, 

estruturada e lucrativa. Somente o objetivo de comunicação eficiente com o mercado garantirá a 

presença da empresa, patrocinando grupos artísticos ao longo do tempo, independentemente da 

interferência dos governos, cujo papel é o de motivador, de fomentador de mercado, e, não, de provedor 

e/ou produtor de toda a cultura local. 

 

Sabendo-se que o meio artístico, com raríssimas exceções, não consegue sobreviver sem o incentivo de 

outros grupos - públicos ou privados - e da importância das artes como instrumento de comunicação, 

além de possibilitar o amadurecimento dos indivíduos e da economia dos municípios, importa salientar 

a necessidade da utilização de mecanismos que garantam a aproximação empresa e artista, a fim de que 

esse contato possa resultar numa parceria lucrativa para ambos. 

Fica, assim, clara a valorização da parceria empresa/artista, não sob a visão de um "mecenas", mas de 

um contrato profissional que busque a satisfação das partes envolvidas. 

 

Ressalte-se, então, a importância de políticas culturais que contemplem a participação das empresas 

privadas no cenário artístico-cultural, de modo a permitir a viabilização de projetos, ganhos corporativos 

reais, além da saúde da sociedade. A questão é essencial, e, como tal, deveria ter seus recursos previstos 

em Lei, quer sob a forma de porcentagem fixa sobre o orçamento do Município ou do Estado, quer 

através da determinação da porcentagem dos custos anuais de manutenção dos aparelhos culturais. 

 

Cabe ao Estado colocar-se como fomentador desse mercado, estimulando o intercâmbio entre empresas 

e artistas, oferecendo oportunidades para conhecimento das vantagens proporcionadas pela união 

arte/empresa. 
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Deve-se, portanto, elaborar um sistema de financiamento da cultura, capaz de articular, 

simultaneamente, a responsabilidade do Estado e das empresas privadas na área, cuidando-se sempre 

para que estas não assumam papel paternalista. 

O empresário brasileiro ainda não tem o costume de investir em cultura, mas, a partir do momento em 

que o governo passar a se preocupar verdadeiramente com a questão, criando leis para incentivá-la, a 

situação tende a mudar. É necessário assumir que, somente buscando a participação do empresariado e 

da sociedade em geral nesta política, é que haverá um fomento das atividades culturais, viabilizadas 

através de parcerias entre as esferas pública e privada. A partir daí, essas parcerias gerarão o 

desenvolvimento cultural e econômico dos Municípios, permitindo a geração de empregos não somente 

para artistas, como também criando novos segmentos empresariais que visem dar suporte ao mercado 

das artes. 

 

 

As leis de incentivo fiscal para a cultura são relativamente recentes no Brasil. Desde sua introdução, em 

1986, com a Lei Sarney, e sobretudo nos últimos anos, têm se revelado um instrumento fundamental 

para o desenvolvimento cultural do país. Mais que seus doze anos de existência, os resultados de sua 

aplicação, os sucessivos aprimoramentos dos dispositivos legais, e sua extensão às esferas estadual e 

municipal de poder, são uma comprovação da oportunidade dessa iniciativa. 

 

Essas leis vieram viabilizar a parceria entre o artista ou produtor cultural, o patrocinador e o Estado na 

realização de um projeto cultural. O primeiro contribui com um trabalho criativo, o segundo com os 

meios para sua concretização na forma de um produto cultural, e o terceiro com estímulo - na forma de 

incentivo fiscal - para que a sociedade participe do processo. 

 

Ao facultar a renúncia fiscal em prol de um "boa causa" como dizem os ingleses - o Estado se propõe a 

incentivar condutas que têm um evidente alcance social, e que, por esse motivo, revertem em benefício 

não apenas para os autores do projeto, como também para os seus patrocinadores. Para esses, o retorno 

financeiro - na forma de dedução no imposto a pagar - serve como estímulo para despertar junto a 

empresas, organizações e pessoas físicas o gosto pelo mecenato. O retorno mais importante, no entanto, 

é o ganho em termos de imagem junto à sociedade. 

 

As leis de incentivo à cultura e outras iniciativas das leis de direito autoral, têm como objetivo regular as 

relações entre as várias partes envolvidas no processo de produção e de consumo de bens culturais. Seu 

sucesso depende, no entanto, da continuidade e do rigor em sua aplicação, e de uma ampla divulgação. 

WEFFORT, Francisco. Prefácio. In: 

MALAGODI, Maria Eugênia, 

CESNIK, Fábio de Sá. Projetos 

culturais: elaboração, administração, 

aspectos legais, busca de patrocínio. 

São Paulo: Escrituras, 1999, p.11. 
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Elaborar leis adequadas é apenas um primeiro passo. É preciso também criar as condições para que os 

interessados possam recorrer a elas. 

 

 

[ O processo da criação ] 

 

Para se criar um projeto cultural é necessário, naturalmente, que se esteja inserido no contexto do 

projeto ou da arte que se pretende mostrar. Isso quer dizer o seguinte: para se fazer pão é preciso ser 

padeiro. 

 

O atual cenário de apoio à cultura no Brasil tem propiciado 0 surgimento de novos produtores culturais. 

Não só os artistas se entusiasmaram para levar adiante a sua arte, como também pessoas com alguma 

proximidade a artistas, e, infelizmente, nem sempre capacitadas para a produção cultural têm se 

aventurado nessa atividade. Nossa intenção é ajudar a todos para que façam o trabalho da melhor 

maneira possível. 

 

Passemos então à identificação do produto cultural a ser proposto: livro, CD, CD-ROM, peça teatral, 

espetáculo circense, banda de músicas, restauração e/ou recuperação de um patrimônio, formação de 

uma biblioteca, exposição de artes plásticas, festival de música, filmes, vídeos, festival gastronômico, 

formação de um coral, cursos de pintura, oficinas de arte, exposição de fotografias, instalações, etc. As 

manifestações culturais e a capacidade de criação do ser humano são infinitas. Sempre aparecerá alguém 

com alguma nova idéia. 

 

Vale lembrar aqui que as comissões encarregadas de apreciar os projetos para aprovação junto às Leis 

de incentivo à cultura não julgam o mérito da arte - não dizem se é arte de boa ou má qualidade. 

Analisam adequação, orçamentos e capacidade do proponente (Curriculum Vitae). 

 

Certamente você, que está querendo propor um projeto, já tem o seu produto cultural em mente. Ótimo! 

Então, mãos à obra! 

 

[ Objetivos do projeto ] 

 

Muitas pessoas pintam quadros como opção de relaxamento. Enquanto pintam, viajam mentalmente, 

criam, colocam seus sentimentos para fora! Depois de pintá-los, colocam-nos no sótão. Alguns ganham 

molduras e vão para suas próprias paredes. Outras cantam ou tocam algum instrumento nas festinhas 

MALAGODI, Maria Eugênia, 

CESNIK, Fábio de Sá. Projetos 
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aspectos legais, busca de patrocínio. 

São Paulo: Escrituras, 1999, p. 27-31. 
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familiares. Outras escrevem poesias, ou textos e os guardam em gavetas. São pessoas que não se 

consideram artistas, não têm a intenção de divulgar seus trabalhos. Sem divulgação, seus trabalhos não 

serão conhecidos. E este é o principal objetivo de um projeto cultural: divulgação. Nenhum produto 

cultural existe como tal se não for apresentado e reconhecido como tal. Se Picasso tivesse guardado seus 

quadros no sótão e não os tivesse apresentado publicamente, certamente teria que abraçar outra 

profissão para sobreviver. E jamais teria se tornado famoso e sua obra reconhecida como obra de arte. 

 

Para as Leis de incentivo, o objetivo de um projeto é o próprio produto cultural que se deseja ver 

realizado com recursos de terceiros, inclusive divulgando-o. Não basta editar um livro, fazer 1.000 

exemplares se o mesmo não for divulgado, pois não sabendo da sua existência, as pessoas não poderão 

desejá-lo, consequentemente, ninguém o comprará. 

 

A divulgação de um produto cultural é tão importante quanto a sua realização. Do planejamento de uma 

divulgação adequada, atingindo plenamente o público alvo, depende a captação de recursos. Empresas 

só investem em projetos culturais que atinjam plenamente seu público alvo. 

 

 [ O planejamento ] 

 

Vivemos a era do planejamento. Na cultura não é diferente. Tudo há que ser planejado. O objetivo do 

planejamento é a otimização dos recursos disponíveis. Você tem em mente um produto cultural. Deve 

pesquisar vários itens antes de tentar produzi-lo, principalmente se você não dispuser de recursos 

próprios. Para contar com apoio de terceiros é preciso que seu projeto esteja bem planejado, com bases 

reais de oportunidade, orçamentos, recursos humanos, disponibilidade de espaços, enfim qual o melhor 

caminho para um melhor resultado. No planejamento você deve considerar seus três públicos, e para 

cada um usar a linguagem adequada: o primeiro público é o do órgão público a quem você encaminhará 

seu projeto. A linguagem dele é específica e geralmente usa formulários próprios. Os órgãos públicos 

que analisam projetos culturais querem saber do enquadramento no espírito da lei (é estritamente 

cultural?), da capacidade real de fazer o projeto proposto (relatório das atividades do proponente nos 

últimos anos), e da correção dos orçamentos. O segundo público é o das empresas a quem você pedirá 

patrocínio. Uma outra linguagem será usada aqui. As empresas querem saber exatamente qual o retorno 

que terão em termos de marketing: identidade do público alvo, duração do impacto do projeto (curto, 

médio, longo prazo), relação custo x benefício. Finalmente o terceiro público é o público alvo do seu 

projeto, são as pessoas que pagarão para ter acesso ao seu produto cultural. 
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[ Adequação do projeto cultural à empresa patrocinadora ] 

 

A maioria dos artistas e produtores culturais primeiro cria um projeto, depois busca um ou mais 

patrocinadores. Nesse caminho, será preciso adequar o seu projeto aos critérios da empresa 

patrocinadora em potencial. Isso não significa deturpar o projeto, nem sacrificar nada do seu conteúdo, 

mas sim transformar seu projeto numa boa ferramenta de marketing para o seu patrocinador. Para 

tanto, é preciso cumprir as seguintes etapas fundamentais: 

 

1. Identifique o público alvo do seu projeto, com a maior precisão possível. Isto significa saber a que 

classe social o público pertence (A, B, C ou D), a faixa etária infantil, jovem, adulto, meia idade 

ou terceira idade), o poder aquisitivo (nível salarial) e a predominância do sexo (maioria de 

homens, maioria de mulheres ou interesse real de ambos os sexos no projeto). Conhecer com mais 

profundidade as características do seu público alvo (saber, por exemplo, seus hábitos de consumo, 

suas preferencias culturais detectadas em pesquisas, ou suas necessidades que ainda não foram 

atendidas) é algo que deixará o produtor cultural numa posição de vantagem ainda maior junto ao 

seu patrocinador em potencial, pois terá informações valiosas que servirão como argumentos na 

hora de vender o seu projeto. 

 

2. Antes de procurar qualquer patrocinador, procure ter a certeza de que seu projeto possui três 

qualidades fundamentais: 

 

 O poder de atrair o público alvo a que se destina; 

 O público alvo do projeto é exatamente aquele que interessa ao seu patrocinador em potencial; 

 O poder de gerar, espontaneamente, notícias positivas na imprensa. 

 

Quando um projeto cultural conta com a participação de artistas ou autores famosos, seu poder de 

atrair o público alvo é naturalmente maior, assim como o poder de repercussão na mídia. Gente 

famosa tem seu público cativo e é sempre assunto para jornalistas. 

 

Mas, que fazer no caso de projetos sem personalidades conhecidas? As principais opções são as 

seguintes: 

 

a) O TEMA do seu projeto pode ser a força de atração do público e dos jornalistas; 
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b) O elenco (ou grupo de realizadores do projeto pode não ser famoso, mas o AUTOR (de uma peça 

teatral, o compositor de uma música, a obra enfocada) pode ser atrativo o suficiente. Nesses casos, 

um tratamento diferente ou original dado ao trabalho desse autor pode motivar o comparecimento 

do público. Por exemplo: a transformação das crônicas de um escritor famoso em peça de teatro 

ou vídeoarte é um produto cultural original, que poderá despertar a curiosidade das pessoas em ver 

o resultado final. Fazer um arranjo jazzístico de composições de autores clássicos também é algo 

que poderá atrair o público, assim como o uso de instrumentos musicais inusitados. 

 

c) Muitas vezes é estratégico ter uma pessoa famosa referendando seu projeto. Se você conhecer 

alguma celebridade, peça a ela uma carta de apoio. Se não conhecer, pode procurar um artista de 

renome na sua área de trabalho e convidá-lo para conhecer sua proposta, e então pedir o seu apoio. 

Assim, um cantor já consagrado poderá apresentar um novo talento, assim como um escritor 

célebre poderá assinar o prefácio de um escritor iniciante. 

 

d) Em alguns casos, o seu projeto deverá ter um trabalho prévio de envolvimento do público. Por 

exemplo: imagine que seu projeto é oferecer atividades culturais para a comunidade de um bairro, 

através de um clube, cuja diretoria está disposta a abrir as portas para não associados, mediante 

pagamento de ingressos. Um produtor cultural apressado poderia criar uma relação de atividades 

interessantes para diversas faixas etárias e... fracassar redondamente. Antes de propor eventos, é 

mais seguro sondar os interesses dos moradores do bairro. Isso pode ser feito nas escolas, através 

de conversas com os professores e aplicação de questionários de pesquisas para crianças e jovens. 

Participar das reuniões das Associações de Pais e Mestres dará a chance de conhecer as 

expectativas dos pais, cuja simpatia em relação ao projeto é indispensável. Um encontro com os 

membros da Associação de Moradores também poderá resultar na coleta de informações valiosas, 

além de colocar as lideranças do bairro do lado do produtor cultural. Folhetos distribuídos nas 

caixas de correio dos prédios, com a devida autorização dos síndicos, podem ser ótimos 

chamarizes para as atividades culturais, diminuindo a timidez natural dos não associados do clube. 

O envolvimento dos artistas e pessoas que moram no bairro na realização do projeto pode 

fortalecer grandemente o processo de integração comunitária. Portanto, pense sempre se não é 

preciso fazer um trabalho prévio de conquista do público, se o local de realização do seu projeto é 

mesmo o ideal para as pessoas a que se destina, se não há problemas de estacionamento, 

segurança, acesso, e divulgação adequada. E reflita muito sobre as melhores maneiras de chamar a 

atenção dos jornalistas para a divulgação espontânea do seu projeto (sobretudo porque o espírito 

do Marketing Cultural é gastar pouco com anúncios pagos em rádio, jornal ou televisão, porém 

conseguindo muito retorno espontâneo de mídia - o que é um resultado que só os projetos 

realmente inteligentes conseguem atingir). 
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Se você cumprir as etapas anteriores, terá nas mãos um PRODUTO BÁSICO, um material já 

consistente de trabalho. Mas ainda será preciso melhorá-lo. 

 

[ Criando um produto esperado ] 

 

3. A terceira etapa consiste em transformar o seu projeto cultural em um PRODUTO ESPERADO, 

incorporando a ele as seguintes condições fundamentais: 

 

 Um bom plano de trabalho; 

 Uma boa equipe de execução; 

 Um custo realista, para que seja viável no mercado. 

 

Ter um bom plano de trabalho significa planejar cada etapa do seu projeto, da pesquisa ou idéia inicial 

à entrega do produto cultural ao seu público alvo (estréia ou lançamento). Significa saber a ordem em 

que essas etapas acontecerão, quanto tempo levará cada uma, que técnicos ou profissionais serão 

necessários em cada uma delas, qual será o custo de cada etapa. 

 

Quanto à equipe de execução, lembre-se de que, hoje em dia, qualidade é tudo. Garanta para o seu 

projeto a presença de bons artistas, técnicos ou profissionais em todas as áreas de execução, em cada 

tarefa, da mais humilde à mais prestigiada. 0 acúmulo de pequenas falhas técnicas ou humanas pode 

resultar em grandes problemas para o trabalho visto em seu conjunto. Selecione com rigor as pessoas 

que trabalharão no seu projeto. 

 

Faça o orçamento detalhado de tudo que você precisará gastar com seu projeto. Procure não esquecer 

de nenhum detalhe que signifique despesa. Acúmulo de pequenas despesas não previstas também 

podem comprometer a qualidade de execução ou do produto final do seu projeto. Muitos artistas ou 

produtores culturais, geralmente amadores ou semiprofissionais, costumam subfaturar seus 

orçamentos, o que é um erro grave. Porque, mesmo que consigam patrocínio (geralmente de uma 

empresa novata na área do Marketing Cultural), correrão o risco de não terminar seus projetos por falta 

de dinheiro ou conhecerão a frustração de trabalhar muito e sair de bolsos vazios no final do trabalho. 

Não permita que isso aconteça com você. 

 

Outros artistas acham que patrocínio é uma mina de ouro e superfaturam seus projetos. Dificilmente 

orçamentos altos, com preços fora da realidade do mercado, são aprovados pelas Comissões dos 

órgãos públicos responsáveis pelo enquadramento de projetos nas leis de incentivo. E, mesmo que 
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sejam aprovados, dificilmente passarão pelo crivo das empresas patrocinadoras, que só operam com 

custos realistas. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE/RJ junto às 100 maiores empresas 

patrocinadoras de cultura do Rio de Janeiro revelou que dificilmente os empresários investem em 

projetos superfaturados. 

 

O orçamento de um projeto cultural deve ser realista, com base nos preços correntes do mercado. E 

também deve ser transparente, com todos os itens detalhados, para exame tanto da Comissão que 

enquadra projetos nas leis de incentivo quanto do patrocinador em potencial. 

 

Se você conseguiu cumprir mais esta terceira etapa, você tem nas mãos um PRODUTO ESPERADO - 

o que, no universo do Marketing Cultural, significa que preenche as condições mínimas para conseguir 

patrocínio. Entregar a um patrocinador em potencial um projeto que não atingiu este patamar básico 

significa ter poucas chances de sucesso. Por isso, cuide bem destes três fatores iniciais (plano de 

trabalho, boa equipe e orçamento viável), antes de levar sua proposta a um possível patrocinador. 

 

[ Enquadramento do projeto em lei(s) de incentivo ] 

 

4. Sua quarta etapa é enquadrar seu projeto em pelo menos uma lei de incentivo fiscal à cultura. 

Conseguir o enquadramento em mais de uma lei significa maiores chances de obter patrocínio, 

porque cada lei está atrelada a um tipo de imposto, e esse imposto pode ser exatamente aquele que 

seu patrocinador gostaria de usar. 

 

As leis municipais permitem descontos no ISS (Imposto sobre Serviços) e, em algumas cidades, 

também no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). No caso do ISS, qualquer empreendimento 

comercial ou de prestação de serviços pode tornar-se patrocinador de cultura. Em algumas cidades, o 

desconto no IPTU é permitido para projetos artísticos ou exclusivamente para restauro do patrimônio 

histórico edificado. 

 

As leis estaduais funcionam com base no desconto do ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços), que é pago por fábricas, indústrias, supermercados e distribuidores de mercadorias. 

 

A lei federal - a Lei Rouanet - opera com base no desconto do Imposto de Renda de pessoas jurídicas 

(qualquer tipo de empresa) ou pessoas físicas (que também podem patrocinar projetos culturais ou 

doar recursos financeiros para sua realização, com desconto ainda maior). 
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Nossa recomendação é: só apresente seu projeto cultural ao patrocinador em potencial depois que ele 

estiver enquadrado em pelo menos uma lei de incentivo fiscal à cultura. Um projeto enquadrado não 

poderá nunca ser considerado ruim, porque já recebeu o aval do Poder Público: é tão bom que merece 

a renúncia fiscal do governo, ou seja, poderá ser viabilizado na sua maior parte com dinheiro público, 

e em certos casos, na totalidade do seu custo com dinheiro que serviriam para pagar impostos. 

 

Mas não entre na empresa acreditando que só porque o projeto está enquadrado na lei, vai conseguir 

patrocínio quase que automaticamente. O mais importante é você oferecer retornos atraentes para o 

seu patrocinador. Tanto isso é verdade que muitas empresas deixam de lado projetos enquadrados na 

lei e patrocinam projetos não enquadrados, porque apresentam retornos mais interessantes, sejam 

institucionais, de mídia ou de marketing. 

 

O projeto enquadrado tem pelo menos a vantagem de permitir que o artista ou produtor cultural entre 

na empresa patrocinadora em potencial mais confiante, sem o lamentável "pires na mão". Afinal, um 

projeto enquadrado sempre representa um bom negócio, em termos financeiros e institucionais, para 

qualquer empresa patrocinadora. 

 

Atenção: as estatísticas indicam que apenas 10% dos projetos enquadrados em leis de incentivo 

conseguem patrocínio. Portanto, ter um bom PRODUTO ESPERADO nas mãos, que também conta 

com o privilégio de ter incentivo do Poder Público, é muito bom, mas não é suficiente para conquistar 

um patrocinador. 

 

Repetimos: diversos projetos não enquadrados nas leis conseguem patrocínio porque são mais 

adequados aos critérios institucionais ou de marketing das empresas que investem em cultura. 

Por isso, saiba que você precisa adequar o seu projeto às características da empresa patrocinadora, de 

modo a torná-lo, além de um bom negócio financeiro, uma boa oportunidade em matéria de marketing. 

 

Quando falamos em "adequar um projeto ao patrocinador", não estamos propondo que você mude o 

conteúdo da sua obra artística, nem no todo, nem em parte. Adequar um projeto é ressaltar seus pontos 

de identidade com os interesses institucionais ou de marketing do seu patrocinador. Portanto, se for 

necessário modificar alguma coisa, você só precisará se preocupar com as formas de relação entre seu 

projeto e o público alvo que interessa ao seu patrocinador. 
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[ Estratégia de marketing: criando um produto ampliado ] 

 

5. Sua quinta etapa será elaborar uma estratégia de marketing para o seu projeto, tornando-o muito 

atraente para o seu patrocinador em potencial. Isto quer dizer que você deverá transformar o seu 

PRODUTO ESPERADO em algo que no universo do marketing se chama PRODUTO 

AMPLIADO. 

 

Mas o que é um produto ampliado? É aquele que oferece algo mais para o consumidor, que o 

concorrente não oferece. É aquele que foi aperfeiçoado para melhor atender às necessidades ou anseios 

do comprador, estando um passo (ou muitos passos) à frente da concorrência. Em outras palavras, é 

aquele produto que além de atender todas as expectativas básicas do cliente, ainda oferece vantagens 

extras, que o tornam mais irresistível. 

 

Você pode encontrar muitos produtos ampliados no seu cotidiano. 

 

Damos aqui um exemplo simples, fora da área cultural: um tubo de pasta de dentes que traz a tampa 

presa, evita o fato desagradável da queda no ralo da pia e não exigirá o trabalho adicional de ser 

novamente enroscada. Este produto está ampliado, por causa de um importante (apesar de simples) 

detalhe operacional. Espera-se de uma pasta dental que proteja os dentes. Se, além disso, contiver 

elementos químicos que protegem também as gengivas, então ela se torna um produto mais atraente, 

ampliado. Se trouxer a escova de dentes como brinde em anexo, está mais ampliado ainda. É por isso 

que em marketing existe o conceito de PRODUTO POTENCIAL, pois todo produto ampliado pode 

sempre melhorar, pode sempre ser aperfeiçoado em função das necessidades reais ou emergentes do 

público consumidor. A qualidade não tem limites. 

 

Portanto, transforme seu projeto cultural de PRODUTO ESPERADO em PRODUTO AMPLIADO. 

Ofereça ao seu patrocinador vantagens que ninguém oferece. O primeiro passo é identificar as 

empresas que desejam atingir o mesmo público alvo do seu projeto. Há quem peça patrocínio para 

projetos de teatro infantil para bancos. Ora, bancos desejam atingir, quando atuam no Marketing 

Cultural, um público adulto com alto poder aquisitivo. Ou seja: querem novos correntistas em 

potencial. Já a fábrica de chocolates Garoto, no Espírito Santo, investe recursos consideráveis no 

patrocínio de peças de teatro infantil, porque as crianças são justamente o público alvo que a empresa 

deseja alcançar. 

 

Assim, antes de chegar na empresa, tenha a certeza de que o público alvo de seu projeto é o mesmo 

que o patrocinador em potencial deseja atingir. 
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De uma boa análise das conseqüências de seu projeto pode depender o grau de dificuldades na sua 

realização. É claro que se você está propondo um projeto cultural, dentro dos propósitos das Leis de 

incentivo seu projeto é essencialmente cultural. Essa é a primeira condição para formatá-lo visando 

aos benefícios de uma Lei de incentivo à cultura. O apoio de pessoas e instituições ao seu projeto 

dependerá também de vários aspectos, além da viabilidade econômica: aspectos sociais, humanos e 

temporais. 

 

[ Aspectos sociais ] 

 

Os aspectos sociais dizem respeito aos efeitos do projeto para a sociedade onde ele se realizará. Um 

produto cultural é sempre, em maior ou menor escala, um agente de mudanças sociais. Exemplo: um 

livro que conta a história do município, de seus primeiros moradores, de seus prédios, ilustrado com 

fotos antigas, fotos estas que estarão expostas na festa de lançamento do livro, poderá despertar 

sentimentos de cidadania em jovens que antes pichavam os muros sem se dar conta do mal que 

estavam fazendo. 

 

Existem projetos culturais especialmente direcionados às mudanças que se pretendem no 

comportamento da sociedade. Com a sutileza da linguagem do produto cultural proposto pode-se 

disseminar uma idéia, um conceito, de forma a serem aceitos pelas pessoas mais resistentes àquilo que 

se pretende. 

 

[Abrangência do projeto na sociedade ] 

 

Falar da abrangência do projeto é quase o mesmo que falar do público alvo, é mapear a região atingida 

pelo produto final. Uma análise mais cuidadosa das pessoas que serão atingidas direta ou indire-

tamente por seu produto poderá lhe angariar aliados importantes, especialmente se for um projeto de 

grande porte, ou um projeto ousado. Também desta análise depende a divulgação correta, pois só 

conhecendo bem a identidade do público você poderá atingi-lo. Onde ele está? Como ele é? 

 

[ Importância do projeto para a sociedade ] 

 

Uma coisa é ligada à outra, naturalmente. Seu projeto será mais ou menos importante para a sociedade 

onde se realizará. Qual a importância dele no momento? Pelo ineditismo? Pela recuperação de 

memória e da história? Pela beleza plástica? Pela influência no comportamento da sociedade? Pela 

recuperação de populações carentes através da cultura? Só você sabe que pontos pode exaltar de seu 

projeto, atribuindo-lhe a devida importância. O resultado desta análise poderá ser colocado nos 
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releases de divulgação, e, certamente, na mesa de negociações com os virtuais patrocinadores. Deste 

item pode depender a opção de um virtual patrocinador que esteja indeciso entre o seu e outros 

projetos. 

 

[ Aspectos humanos ] 

 

Quando falamos de aspectos humanos estamos falando de gente - pessoas. 

 

Quantas pessoas terão trabalho, ainda que temporário? Já vimos reiteradas vezes, desde a apresentação 

deste livro, a importância dos empregos criados pelo mercado cultural. Lembre-se de que seu projeto 

criará empregos diretos na execução e na distribuição. Você sabia que para cada emprego direto 

existem 3 indiretos? Veja quantos empregos você fabricou! 

 

Segundo dados do Ministério da Cultura para cada 1 milhão de reais gastos em cultura são gerados 

160 empregos diretos e indiretos. Quantas pessoas terão acesso ao produto cultural proposto? Aqui 

falamos do seu público alvo. 

 

O tempo é muito importante para avaliar a viabilidade de seu projeto. Se depender de alguma data, 

comece a trabalhar com pelo menos 18 meses de antecedência. Vale lembrar que grandes empresas 

analisam e decidem que projetos vão patrocinar com um ano de antecedência. Você precisará de 

tempo para elaborar seu projeto; consultar artistas e técnicos, levantar orçamentos, procurar espaços. 

Os órgãos oficiais também demandam um certo tempo para análise - para a "Lei Rouanet", 60 dias. E 

as empresas precisam de tempo para planejar o investimento. 

 

[ Tempo de duração do produto Cultural resultante do projeto ] 

 

Este dado é muito importante, pois significa o tempo que a marca do patrocinador estará exposta. 

Assim, se o projeto for para restauração de um patrimônio histórico, a marca do patrocinador estará ali 

estampada por décadas. Se for um show, a exposição se dará durante a divulgação e durante o próprio 

show. Se for um filme, poderá atravessar fronteiras. 
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É importante lembrar que você deverá usar pelo menos três linguagens: a primeira para o seu público - 

o público consumidor do seu produto cultural; a segunda, para o órgão público ao qual você se dirigir - 

Ministério da Cultura ou Secretarias de Cultura; e a terceira para os potenciais patrocinadores - uma 

linguagem empresarial. 

 

A primeira linguagem é a do seu produto, e certamente já estará criada. Se você é um artista plástico e 

faz esculturas, esta é a sua linguagem. E através dela que você vai se dirigir ao seu público, aquele que 

busca a sua arte. Já existe neste caso uma identidade. Ao se dirigir a este público, em qualquer tempo, 

você poderá deixar fluir sua paixão. 

 

A segunda, dirigida aos órgãos de governo é regida por leis e editais e tem formulários próprios. De 

posse de todos os dados do projeto será fácil preencher qualquer formulário. Lembre-se que você não 

estará tentando vender seu projeto, portanto não se perca em exaltações inúteis. 

 

A terceira, dirigida a empresários, destina-se à captação de recursos. Empresários são objetivos. Ao 

tratar com eles você terá que sentar-se à mesa de negociações. Principais pontos para essa negociação: 

identidade de público, tamanho do mercado, relação custo x benefício, curriculum dos participantes do 

projeto, viabilidade técnica e seriedade da proposta. 

 

[ Aspectos econômicos ] 

 

O primeiro dado em termos econômicos é, naturalmente, quanto custa o projeto. Em economia há uma 

definição para preço: preço é qualidade percebida. Isso significa que não existe barato, nem caro. 

Encontramos em Kotler uma boa argumentação a respeito do efeito do preço da qualidade: "os 

compradores são menos sensíveis aos preços quando acham que um produto tem qualidade, prestígio 

ou exclusividade". E como avaliar a arte? Artista tem preço? O que significa um projeto superfaturado 

ou subfaturado? Arte tem preço sim: o preço que o mercado paga. Por isso um quadro pode valer R$ 

1.000.000,00 e um outro, do mesmo tamanho, com as mesmas tintas e a mesma técnica, R$ 200,00. 

Talvez este mesmo quadro que hoje vale R$ 1.000.000,00 um dia tenha sido avaliado em R$ 200,00 

porque sua qualidade ainda não era percebida, seu autor ainda era desconhecido. Do mesmo modo é 

possível contratar shows de música por R$ 1.000,00 ou por R$ 100.000,00. 

 

Existe uma relação direta entre o custo do projeto e o preço do produto cultural? Claro! Voltando ao 

livro como exemplo, se o autor tem recursos próprios e edita sua obra como produtor independente, 

ele deverá somar os gastos, inclusive seu direito de autor e dividir pela tiragem. Assim, se o custo de 

produção do livro mais direito autoral e divulgação for de R$ 15.000,00 para uma tiragem de 1.000 

Formatação do 

Projeto cultural 
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CESNIK, Fábio de Sá. Projetos 

culturais: elaboração, administração, 

aspectos legais, busca de patrocínio. 

São Paulo: Escrituras, 1999, p. 37-42. 
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exemplares, então o preço justo para o livro deverá ser de R$ 15,00. Porém, se este autor conseguiu 

um(s) patrocinador(es) graças a Leis de incentivo então seu livro pode ter lhe custado R$ 0,00. Neste 

caso, ele poderá distribuir uma parte significativa da tiragem de forma gratuita, pois já foi remunerado. 

Os números destinados à venda deverão ter seus preços bem reduzidos, e isso possibilitará que mais 

pessoas possam comprá-lo. Esse é o espírito das leis. Numa terceira hipótese, ele faz seu livro através 

de uma editora. Serão acrescidos remuneração da editora e distribuição, e o mesmo livro poderá custar 

mais de R$ 25,00. 

 

[ custo projeto ] 

 

Para montar o custo do projeto você deverá ter em mãos todos os orçamentos necessários, mesmo que 

não sejam orçamentos firmes (todos sabemos que ao fazer tomada de preços os valores apontados são 

os de tabela, porém no ato da contratação conseguimos descontos significativos), mas pelo menos um 

levantamento de preços. A essa altura você já consultou artistas e técnicos, já pesquisou preços de 

locação de espaços, locação de equipamentos necessários, assessorias (de imprensa, jurídica, contábil), 

gráficas, enfim bens e serviços necessários à montagem de seu projeto, e, finalmente agentes culturais 

(profissionais especializados na captação de recursos financeiros). Para facilitar seu trabalho use aqui a 

relação de itens referida anteriormente, ou a tabela constante do formulário do Ministério da Cultura, 

que é bem ampla. O levantamento de preços é fundamental para que seu projeto tenha os custos 

enxutos, evitando superfaturamento (com preços acima da média praticada no mercado) ou 

subfaturamento (preços abaixo dos praticados no mercado). Tanto um caso como outro revelam falta 

de seriedade e profissionalismo, o que dificultaria a aprovação do projeto tanto por órgãos oficiais 

como por patrocinadores. 

 

[ Análise de mercado ] 

 

Este dado tem muita importância tanto para Leis de incentivo, cujo espírito é colocar arte e cultura ao 

alcance de todos, como para patrocinadores que certamente querem atingir seu público alvo. Quanto 

mais precisa e clara a definição de seu público alvo mais fácil será identificá-lo com determinadas 

empresas, e, consequentemente, conseguir o tão almejado apoio. 

 

O mercado a ser atingido pelo produto cultural tem qualidade e quantidade. 

 

Qualidade refere-se à qualificação do público alvo: crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, 

nível de escolaridade (analfabetos, primeiro grau, segundo grau, universitário, acadêmicos, cientistas), 
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classe social (A, B, C, D, E), localização do público atingido, etc. quanto maior for o número de dados 

de qualificação, maior a facilidade de identificar possíveis patrocinadores. 

 

Quantidade é o número de pessoas a ser atingida pelo projeto. Na realidade existem dois números: um 

é o público direto - aquele que vai consumir seu produto cultural, e outro é o indireto - aquele que será 

atingido pela divulgação do seu produto cultural. Exemplo: se você faz um espetáculo teatral, o 

público direto é aquele que vai ao teatro assistir a sua peça, e o indireto aquele que vai ver a 

propaganda nos jornais, ouvir entrevistas, ver cartazes, ler os programas. 

 

[ Recursos próprios ] 

 

Mesmo que você disponha de recursos próprios, antes de realizar o seu projeto, tente planejá-lo, e verá 

a redução de custos. A vantagem de usar recursos próprios é que você não terá que pedir a aprovação 

de órgãos oficiais, esperar o tempo de avaliação do seu projeto e, depois, sair em busca de patrocínio. 

Mas, lembre-se: o critério no uso deste recurso tão precioso talvez permita que você realize mais de 

um trabalho, ou invista mais na divulgação. 

 

Se você não dispuser de recursos próprios para a realização de seu projeto e tiver que recorrer a algum 

mecanismo de financiamento, ainda assim você terá que arcar com alguns gastos iniciais para 

elaboração do projeto, documentação, consultas e elaboração de projeto específico para captação de 

recursos, numa linguagem empresarial. 

 

Há empresas que patrocinam projetos culturais mesmo sem benefícios fiscais, desde que o produto 

cultural resultante tenha tudo a ver com o público que a empresa deseja atingir, ou que o produto 

cultural tenha valores que a empresa deseja agregar a sua marca. 

 

[ Previsão de receitas ] 

 

Receitas são entradas de dinheiro. Dependendo do mecanismo de financiamento a ser usado, este dado 

será exigido. Algumas leis querem saber quanto de dinheiro vai entrar com a venda do produto 

cultural resultante do projeto. Faça uma previsão o mais realista possível. Para este cálculo há que se 

considerar: tiragem (para livros, CDs, vídeos), número de lugares disponíveis multiplicado pelo 

número de apresentações (shows, teatro), modo de distribuição e preço a ser cobrado pelo produto 

cultural. Algumas leis querem o preço comparado com o uso da lei e sem o uso da lei. Caso você 

consiga patrocínio total seu produto poderá ser oferecido até gratuitamente pois você já foi 

remunerado e todas as despesas foram pagas pelo patrocinador. 
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[ Mecanismos de financiamento do projeto ] 

 

Caso você não possua recursos necessários para a realização do projeto a que se propõe, então terá que 

recorrer aos mecanismos de financiamento existentes. 

 

Existem hoje vários mecanismos de financiamento para produtos culturais, além do enquadramento 

nas leis, onde, após a aprovação do projeto, e publicação no Diário Oficial, se fará a captação de 

recursos junto a empresas e/ou pessoas físicas. Existem também mecanismos de financiamento como 

empréstimos reembolsáveis para teatro, circo, dança, edição de livros, música erudita e instrumental. E 

preciso estar atento aos editais publicados pelo Ministério da Cultura, ou informar-se nas Delegacias 

Regionais do Ministério. 

 

Também existe um mecanismo chamado Programa de Intercâmbio Cultural para atendimento a 

artistas, técnicos ou produtores culturais, brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, que tenham 

sido convidados a participar de eventos e/ou cursos de duração máxima de um (O1 ) ano, de 

reconhecido mérito cultural, realizados no Brasil ou no exterior. O programa atende, exclusivamente, a 

pessoas físicas, e fornece passagens aéreas. As passagens deverão ser solicitadas com uma 

antecedência mínima de 45 dias. 

 

Há, também, o Programa de Desenvolvimento de Projetos, para obras audiovisuais de produção 

independente, com recursos do Ministério da Cultura gerenciados pela Finep. 

 

Instituições sem fins lucrativos, de caráter cultural, podem apresentar projetos, especialmente visando 

preservação de patrimônio cultural, material ou imaterial, ao Fundo Nacional de Cultura. Se aprovado, 

o FNC pagará 80%, do valor do projeto, limitados a 50.000 UFIRs, e o proponente arcará com a 

contrapartida de 20% ou o que exceder a 50.000 UFIRs. A contrapartida poderá ser patrocinada com 

outros mecanismos como o Mecenato (patrocínio de empresas privadas com benefícios fiscais para 

Imposto de Renda da Lei Rouanet). Exemplo: um projeto de recuperação de patrimônio cultural que 

tenha como valor R$ 150.000,00, proposto pela Secretaria de Cultura de um município; se aprovado, o 

FNC pagará R$ 48.000,00 (o equivalente a 50.000 UFIRs à quotação de julho de 1999). Os R$ 

102.000,00 restantes poderão ser conseguidos pelo Mecenato. Porém, se o projeto custasse apenas R$ 

20.000,00, e fosse aprovado pelo FNC, então receberia o aporte de R$ 16.000,00, tendo que arcar com 

os R$ 4.000,00 - que também poderiam ser obtidos por outros mecanismos de incentivo. 

 

Existem ainda, alguns programas de incentivo com verba do Ministério da Cultura: CENA ABERTA, 

para as artes cênicas, APOIO A MUSEUS, APOIO E SUSTENTAÇÃO DE ORQUESTRAS, APOIO 



CÓLUM 
Marketing Cultural 

 

33 

A BANDAS e PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA. Maiores informações sobre programas 

de apoio do Ministério da Cultura poderão ser obtidas nas delegacias regionais do MinC. 

 

 

Em 1986, foi aprovado no País o primeiro mecanismo efetivo de incentivo à cultura. Trata-se da Lei 

n° 7505, mais conhecida como Lei Sarney, sancionada em 02 de julho de 1986 e regulamentada pelo 

Decreto n° 93.335, de 03 de outubro de 1986. 

 

Essa Lei foi justificada a partir das seguintes constatações: 

 

 Necessidade de algum estímulo ao empresariado na área cultural. 

 A não sobrevivência de alguns produtos culturais com recursos próprios. 

 Incremento da cultura e sua democratização. 

 

Foi a mola propulsora dos investimentos no setor cultural. Só no primeiro ano de sua vigência, 

captaram-se dez vezes mais do que o orçamento federal destinado à cultura. Calcula-se que tenha sido 

movimentado algo em torno de US$ 150 milhões. 

 

A Lei Sarney durou cerca de quatro anos. Foi aplaudida por determinados segmentos ligados à cultura, 

e duramente criticada por outros. Sua extinção ocorreu com o advento do Plano Collor I, em março de 

1990. A propósito dela, GASPARIAN (1990) comenta que: "[...] o progressivo aumento de portarias, 

resoluções normativas e atos declaratórios que passaram a regulamentar a aplicação da Lei Sarney 

acabaram por tornar os procedimentos de tal forma complexos, que terminaram por confundir até 

mesmo os investidores. Do lado das entidades culturais a situação não é alentadora [...] acabou por 

alcançar um grau de complexidade assustador, fazendo necessária uma gama praticamente inumerável 

de documentos que visam suprir a falta de organização em outras áreas da administração pública". 

 

Extinta essa Lei, a mídia impressa anunciava que as dificuldades no mercado cultural haviam 

aumentado. A maior parte das empresas, em função do agravamento da crise econômica e da ausência 

de qualquer tipo de incentivo, cancelou a aplicação de recursos em cultura. A Fiat, a Shell, a Souza 

Cruz, o Banco Itaú e a Sharp, entre outras, cancelaram ou reduziram o número de suas promoções e 

auxílios. 

 

Buscando verificar tal realidade, LOUREIRO (1992) pesquisou algumas empresas que haviam 

investido em cultura na vigência da Lei Sarney. Constatou que as grandes empresas, que compunham 
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a sua amostra, não possuíam uma diferença significativa do montante investido em cultura, antes e 

depois da extinção da Lei. Tais empresas estão situadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Sua pesquisa revelou, também, uma intenção de se investir muito mais em cultura, além de constatar 

que a preocupação com o comportamento socialmente responsável não estava positivamente 

correlacionada com o investimento nessa área. 

 

As grandes empresas, portanto, já guiavam sua decisão em patrocinar a cultura, a partir de 

mecanismos de mercado. 

 

Diante das novas realidades, a extinção da Lei Sarney e a necessidade de sobrevivência do setor, o 

meio artístico foi obrigado a concluir que as medidas tomadas pelo governo indicavam uma nova 

ordem instalada. Começou-se, assim, a perceber que a política vigente impunha novas condições para 

a condução do relacionamento empresa e cultura. Tal situação pode ser percebida através de trecho do 

artigo que se segue, retirado do Jornal do Brasil: "[...] não é propriamente uma política de omissão, 

mas um enquadramento da cultura em contexto de mercado, do entendimento da atividade cultural 

enquanto acontecimento econômico, incorporando componentes indispensáveis como investimento, 

risco, prejuízo. O que se pode esperar desse quadro darwinista recém instalado é algo mais do que a 

elementar sobrevivência dos mais fortes. É fundamental perceber a realidade que se apresenta, 

buscando nela identificar parceiros e definir estratégias" (ALMEIDA, 1990). 

 

Paralelamente ao entendimento dessa realidade de mercado, iniciou-se um processo de percepção do 

público consumidor da cultura, que, até então, estava esquecido. De uma forma geral, buscou-se o 

resgate desse público, de suas características, gostos e comportamentos, que, a partir daí, seria o 

viabilizador de toda e qualquer iniciativa cultural. 

 

Nesse primeiro momento, apesar do choque sofrido com fim dos incentivos fiscais, a classe artística 

começou a se mobilizar no sentido de mudar a situação. "[...] O jogo agora é para profissionais. Se 

algum mérito teve a antipolítica cultural do governo Collor foi exatamente este: chutar-nos de 

qualquer maneira para o vestíbulo do primeiro mundo". 

 

Nesse contexto, iniciou-se o ano de 1991 com a classe artística e produtores em todo o Brasil já 

cientes da realidade do mercado, que consistia, basicamente, na necessidade de se enxergar a cultura 

como um produto, adequando a produção cultural à lógica de mercado. 
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[ Adequação ] 

 

E hora de saber qual o mecanismo ideal para o financiamento do produto cultural a ser proposto. E 

importante lembrar que sempre será possível somar a "Lei Rouanet" (Federal) a outras porventura 

existentes em seu Estado ou Município. Só não é permitido cobrir o mesmo item com duas leis. 

Exemplificando: Se o seu projeto custa R$ 100.000,00 e a empresa patrocinadora quer abater R$ 

30.000,00 do Imposto de Renda e R$ 40.000,00 do ISS, isso será possível se o projeto estiver 

aprovado nas "Leis Rouanet - Mecenato e Municipal". 

 

O Fundo Nacional de Cultura financia até 80% de projetos culturais propostos por pessoas jurídicas de 

direito público e pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza cultural expressa 

em seus estatutos, até o limite de 50.000 UFIRs. Caso a sua empresa esteja enquadrada naquelas 

patrocináveis pelo FNC , você deve considerar essa possibilidade. Mas lembre-se: O FNC tem prazos - 

31 de maio para verbas solicitadas para o 2° semestre, e 31 de setembro para verbas solicitadas para o 

1° semestre do ano seguinte. O proponente deve comprovar os 20% da contrapartida. Assim, caso o 

custo de seu projeto seja R$ 60.000,00, e vá se realizar no 2° semestre de 1999, e você tenha uma 

empresa privada sem fins lucrativos, com objetivos culturais, então você deve apresentá-lo ao FNC, 

até 31 de maio de 1999, solicitando R$ 48.000,00 (49.129,9897 UFIRs valor de agosto/99) equivalente 

a 80% do valor do projeto e limite para o Fundo. Quanto aos 20% da contrapartida, neste caso R$ 

12.000,00 você pode submeter a aprovação do Mecenato, e após aprovado captar patrocínio. Neste 

mesmo caso, se o seu projeto custar R$ 120.000,00, por exemplo, você pedirá ao Fundo Nacional de 

Cultura R$ 48.000,00, e os R$ 72.000,00 restantes deverão ser submetidos ao Mecenato para busca de 

patrocínio mas empresas. Se você é pessoa física, ou pessoa jurídica com fins lucrativos, então você 

pode pleitear os incentivos fiscais da "Lei Rouanet" pelo Mecenato, e das Leis Estaduais e Municipais, 

onde houver. 

 

Observação especial para a "Lei do Audiovisual": Para enquadrar um projeto nesta Lei, lembre-se que 

ela é específica para projetos de cinema: produção de filmes, ou projetos para provimento de salas de 

exibição. Tem o limite de R$ 3.000.000,00, e a captação de recursos se faz através de uma corretora de 

Títulos e Valores Mobiliários pela venda dos Certificados de Investimento. 

 

Se você tiver dúvidas, busque as Secretarias de Cultura da sua cidade, de seu Estado e as Delegacia 

Regionais do Ministério da Cultura. Lá você saberá que leis poderá usar e receberá o material de 

apoio, como formulários e instruções. 

 

 

MALAGODI, Maria Eugênia, 

CESNIK, Fábio de Sá. Projetos 

culturais: elaboração, administração, 

aspectos legais, busca de patrocínio. 

São Paulo: Escrituras, 1999, p. 42-54. 



CÓLUM 
Marketing Cultural 

 

36 

[ Formatação ] 

 

Para fazer a formatação de um projeto para as Leis de Incentivo - TODAS - é preciso ter em mãos 

todos os documentos do proponente, do projeto e dos envolvidos. 

 

Começamos pelo proponente: 

 

Proponente é quem vai apresentar o projeto, e, portanto, o responsável pela sua realização. Geralmente 

é o PRODUTOR GERAL. Pode ser também chamado de empreendedor. 

O proponente pode ser: 

 

Pessoa Jurídica de Direito Público 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos  

Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins lucrativos  

Pessoa Física. 

 

Obs.: Quando o proponente for pessoa jurídica deverá ter objetivos culturais em seus estatutos ou 

contrato social. 

 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

 

A personalidade jurídica do Estado é eminentemente pública. São Pessoas Jurídicas de Direito 

Público: a União, os Estados, Municípios e o Distrito Federal. 

 

Documentos necessários: Termo da posse do governante, lei que criou o órgão, nomeação do dirigente 

(cópia do Diário Oficial ou publicação), xerox autenticada do CNPJ, certidões negativas de débitos 

federais + INSS + FGTS, xerox autenticada do CPF e RG do responsável, relatório das atividades 

culturais do proponente nos últimos 02 anos, curriculum vitae dos principais dirigentes. 

 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS 

 

São as Fundações, Associações, ONGs, Sociedade de Amigos, etc. 

 

Documentos necessários: Xerox autenticada do Documento de Fundação (Atas ou Estatutos) com 

todas as alterações, Xerox autenticada do CNPJ, Prova de Representatividade (Ata de eleição da atual 

Diretoria),Cláusula específica de que a empresa não tem fins lucrativos, Cláusula sobre encerramento 
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das atividades da empresa, Relatório de atividades da Instituição dos últimos 2 anos, Decretos de 

Utilidade Pública (caso os tenha), Xerox autenticada do CPF e do RG do Dirigente, Curriculum Vitae 

do Dirigente, certidões Negativas de Débito Federal, Estadual e Municipal + INSS e FGTS. 

 

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM FINS LUCRATIVOS 

 

Aqui se enquadram a maioria das empresas produtoras culturais. Podem ser ME (Micro Empresas), 

Ltda. (Companhia Ltda.) ou S.A. (Sociedade Anônima). 

 

Documentos necessários: Xerox autenticada do Contrato Social e todas as suas alterações, Xerox 

autenticada do CNPJ, Prova de Representatividade do responsável, Relatório de atividades da empresa 

nos últimos dois anos, Xerox autenticada do CPF e RG do responsável, Curriculum Vitae do 

Responsável. 

 

Obs.: As certidões negativas de débitos serão exigidas após o parecer favorável da Comissão do 

Ministério da Cultura. Algumas Leis Estaduais e municipais só as exigem, também, após a aprovação. 

As Leis Municipais e Estaduais exigem também o registro da empresa no Estado (ICMS) ou 

Município (CCM). Certifique-se com o órgão competente antes de entregar o projeto (Secretarias de 

Cultura Estaduais e/ou Municipais). 

 

PESSOA FÍSICA 

 

Obs.: As pessoas físicas só devem apresentar projetos dentro de sua capacidade de realização e 

administração, o que será comprovado pelo seu Curriculum Vitae. 

 

Documentos necessários: Xerox autenticada do CPF e do RG e Curriculum Vitae, Prova de domicílio 

(conta de luz, conta de telefone, correspondência bancária). 

 

Obs.: Para as Leis Federais não é necessário Prova de Domicílio, pois abrangem todo o país. Porém, 

para as Leis Municipais e Estaduais esse documento será exigido. 

 

De posse dos documentos do proponente, passamos então aos documentos do projeto propriamente 

dito, sobre o produto cultural : 

 Onde será realizado? Cartas ou contratos confirmando a cessão do espaço. 

 Quem são os artistas? Cartas de anuência e Curriculum Vitae. 
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 Quanto vai custar? Levantamento da produção de todo o material, serviços e pessoas necessários, 

e respectivos preços. 

 Ficha técnica do projeto (Nomes já confirmados, com carta de anuência, quando houver técnicos 

famosos juntar Curriculum Vitae) 

 Por quanto será vendido? Previsão de receita. A "Lei Mendonça" (municipal de São Paulo) pede 

os preços do produto cultural com o apoio da Lei e sem o apoio da Lei. 

 Como será divulgado? Lembre-se de que o principal objetivo da divulgação é encontrar o público 

alvo. Orçamentos ou tabelas de preços. 

 Se obras de restauração arquitetônica, ou construção civil: escrituras, projetos de engenharia, 

documentos do tombamento. 

 Se envolver direito autoral: documento de cessão do direito autoral. 

 Material ilustrativo do projeto, caso exista algum (Vídeo, Fitas, Bonecos de livros, CD, Fotos, 

etc.). 

 Cartas de apoio ao projeto, de empresas ou instituições (Embaixadas, Consulados, Secretaria de 

Cultura, Associações e empresas privadas inclusive explicitando interesse em participar do evento 

como patrocinador). 

 Texto (Caso seja montagem de peça teatral com texto inédito). 

 Roteiro (Caso o produto cultural seja audiovisual). 

 

PREENCHENDO O FORMULÁRIO: 

 

Agora você já tem os documentos à mão, e já sabe em qual Lei vai inscrever seu projeto. Então é só 

preencher o formulário. 

 

Todas as leis seguem um roteiro lógico: 

 

1 ) Requerimento - algumas leis têm um requerimento a ser preenchido pelo proponente. O 

requerimento é o documento onde o proponente pede para seu projeto ser inscrito e apreciado por uma 

comissão, seguindo determinada lei. É também no requerimento que o proponente declara ter pleno 

conhecimento da lei em questão e se dispõe a cumpri-la. Na "Lei Rouanet" não existe requerimento 

mas existem as declarações obrigatórias. 

 

2) Os dados do proponente: nome, endereço completo, CPF, RG, CNPJ, Fone/Fax, Nome do Dirigente 

da empresa, Nome do responsável pelo projeto, e-mail e home page. As fotocópias autenticadas dos 

documentos e os Curricula Vitae estarão nos anexos. 
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3) Os dados do Projeto: são dados objetivos, sem divagações - nome do projeto, área cultural, 

segmento cultural, modalidade, local onde será apresentado, datas, público alvo, tiragem, metragem, 

número de apresentações, preço de venda ao público, receita prevista. Neste item entram os números 

do projeto, inclusive quantas pessoas trabalharão nele. Este é um dado bastante importante, pois seu 

projeto estará gerando alguns empregos temporários. Não se esqueça dos subprodutos como catálogos, 

por exemplo. 

 

Quanto a área e segmento cultural o projeto pode ser: 

 

 Artes Cênicas: Teatro, Dança, Circo, Opera e Mímica 

 Atividade Audiovisual: Longa, média e curta metragem, vídeo, CD ROM, Radio, TV, Infra-

estrutura, Distribuição, Exibição, Eventos e Multimídia 

 Música: popular, erudita e instrumental 

 Artes Plásticas: pintura, escultura, artes gráficas, filatelia, gravura, cartazes, fotografia 

 Patrimônio Cultural: histórico, arquitetônico, arqueológico, ecológico, museus, cultura afro-

brasileira, cultura indígena, artesanato e folclore 

 Humanidades: edição de livros, obras de referência, e bibliotecas 

 Áreas Integradas: Projetos que usam mais de uma área /segmento cultural  

 

Quanto à modalidade (o modo como aquele segmento cultural será levado ao público) o projeto pode 

ser: 

 

 Acervos bibliográficos  

 Acervos museológicos  

 Adaptações 

 Apresentações 

 Aquisição de equipamento  

 Ampliação 

 Bolsas de formação  

 Bandas 

 Cursos 

 Concursos  

 Concertos  

 Congressos 
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 Construção  

 Exposições 

 Edição 

 Empréstimos reembolsáveis 

 Festivais 

 Intercâmbio  

 Montagem  

 Oficina 

 Passagens  

 Palestras  

 Prêmios 

 Produção (Vídeos, Fitas, Discos) 

 Reforma 

 Restauração  

 Seminários  

 Urbanização  

 Workshop 

 

4) Divulgação: como o seu produto será divulgado? Lembre-se de que ninguém compra um livro cuja 

existência ignore. A Assessoria de Imprensa tem sempre um papel muito importante considere-a. 

Além dela, quais os meios adequados à divulgação do seu produto? A função da divulgação é 

encontrar o seu público alvo. O Ministério da Cultura tem adotado como critério de valor para a 

divulgação 20%, do valor total do projeto. 

 

5) Justificativa: o que o levou a propor o projeto? Aqui você deverá explicar a importância do seu 

projeto para a sociedade, para a memória nacional, para o desenvolvimento cultural do público ao qual 

se destina. 

 

6) Estratégia de Ação: este espaço está destinado à descrição do caminho a ser seguido para se atingir 

o objetivo proposto. Estes dados já estão à mão, lembra-se? Quando do planejamento, do 

levantamento de preços e da colocação em ordem dos documentos para a formatação, você preparou 

exatamente este item. 
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7) Orçamento físico-financeiro: Este item pode variar na aparência, mas todos os órgãos querem saber 

as mesmas coisas. Físico é o objeto a ser pago como artista, filme, passagens. Trocando em miúdos, o 

orçamento físico-financeiro deve especificar o que será pago, qual sua unidade de medida, em que 

quantidade, qual o preço unitário, e dual o preço total. Ex.: livro: seu projeto usa papel - unidade de 

medida: resmas - quantidade: 75 - preço unitário: R$ 20,00 - total R$ 1.500,00. 

 

8) Resumo do orçamento: Aqui você deve declarar todas as suas fontes de financiamento: recursos 

próprios já investidos, recursos conseguidos ou solicitados através de cada mecanismo. E sempre bom 

lembrar que é possível juntar várias Leis de Incentivo num mesmo projeto. Exemplo: um filme, de 

produtora paulista, cujo orçamento total seja de R$ 5.000.000,00. O produtor poderá solicitar R$ 

3.000.000,00 pela "Lei do Audiovisual", R$ 1.000.000,00 pela "Lei Rouanet" - Mecenato e R$ 

1.000.000,00 pela "Lei Mendonça" (Lei Municipal de São Paulo). Deverá separar quais os itens a 

serem cobertos por cada lei. 

 

9) Caso você esteja pleiteando recursos através do Mecenato e seu produto cultural pertença a um dos 

segmentos privilegiados na Medida Provisória n°- 1.739, de 13 de janeiro de 1999, então você deverá 

solicitar o benefício (Artes cênicas, livros de valor artístico, literário ou humanístico, música 

instrumental ou erudita, circulação de exposições de artes plásticas, doação de acervos para bibliotecas 

públicas e museus). 

 

10) Declarações obrigatórias: são aquelas referentes ao conhecimento e ao bom uso da lei, e de que 

tudo que foi dito é verdade. Quando exigidas, tais declarações têm formulário próprio. 

 

11) Finalmente os anexos: todos os exigidos pelo órgão ao qual você se dirige e mais os ilustrativos do 

projeto. Os documentos de identidade do proponente (RG, CPF, Contrato Social, CNPJ, CNPJ, 

Estatutos, Atos de nomeação) devem ser xerox autenticadas. Se no projeto constar o nome de terceiros 

será exigida a carta de anuência dos citados. Carta de Anuência é o documento onde o citado confirma 

seu conhecimento sobre o projeto e concorda em participar do mesmo. É bom juntar também o 

Curriculum Vitae das pessoas citadas. 

 

Caso seu projeto tenha espaço determinado para realização deve-se juntar a confirmação da cessão do 

espaço, em papel timbrado do mesmo. 

 

Se houver promessa de patrocínio por parte de alguma empresa deve-se juntar uma carta de intenção 

de patrocínio. Isto poderá agilizar a aprovação de seu projeto. E uma carta simples, em papel timbrado 
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da empresa interessada em patrociná-lo, dirigida ao órgão oficial ao qual o projeto é destinado, com 

apenas um parágrafo dizendo de sua intenção caso o projeto seja aprovado. 

 

Para facilitar a conferência, no ato do protocolo, e também para melhor comprovação da entrega dos 

documentos, funcionando inclusive como um check list, evitando que algum documento importante 

seja esquecido, faça uma espécie de índice dos anexos, da seguinte forma: 

 

PROJETO: (Nome do projeto) 

 

PROPONENTE: (Nome do proponente) 

 

ANEXOS 

 

1. Plano Básico de Divulgação  

2. Plano de Distribuição  

3.  Declaração de Regularidade Fiscal  

4.  Xerox autenticada do CNPJ do proponente 

6. Xerox autenticada do Contrato Social do Proponente  

7. Relatório das atividades da empresa dirigente  

8. Xerox autenticada do CPF do principal dirigente da empresa proponente 

9. Xerox autenticada do RG do principal dirigente da empresa proponente 

10. Curriculum Vitae do principal dirigente da empresa proponente  

11. Carta de Anuência do artista Fulano de Tal 

12. Curriculum Vitae de Fulano de Tal  

13. Carta de Anuência de Ciclano de Tal  

14. Curriculum Vitae de Ciclano de Tal 

15. Xerox da confirmação de cessão do espaço do Centro Cultural (onde o evento será realizado) 

15. Clipping de trabalhos anteriores 

16. Carta de intenção de patrocínio 

 

Para projetos que envolvam construção civil será obrigatória a juntada dos projetos arquitetônico e 

executivo. 

 

Para projetos de edição de livro juntar o texto. Projetos de teatro com textos originais deverão ter os 

textos anexados. Filmes deverão juntar os roteiros. Caso o projeto envolva cessão de uso (Direito 
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Autoral) o proponente deverá especificar nos objetivos e na estratégia como obterá a autorização 

(negociação direta com o autor, pagando SBAT, etc.). 

 

É extenso o número de leis, decretos e regulamentos sobre projetos e produtos culturais. Aliás, toda a 

discussão do marketing cultural de forma mais acirrada aconteceu posteriormente à regulamentação da 

chamada "Lei Rouanet" em 1995, que deu um novo impulso ao setor e proporcionou um investimento 

nunca antes visto no segmento. Simples perceber, por exemplo, o aumento do número de filmes 

nacionais cumulado com um sensível avanço na infra-estrutura de suas produções. 

 

[ Direito autoral ] 

 

O Direito Autoral deve ser objeto de grande atenção para o produtor cultural. Grande parte da 

viabilidade do projeto a ser proposto e, posteriormente, a possibilidade de circulação econômica do 

produto cultural dependerão da observância das regras legais sobre direito autoral. É importante que o 

proponente de um projeto cultural tenha sempre em mente o seguinte: toda e qualquer criação 

intelectual possui proteção legal. 

 

[ Conceito ] 

 

O Direito Autoral é o conjunto de regras que regulam o direito do criador sobre sua obra (criação 

intelectual). Seu conteúdo encontra-se consolidado principalmente na Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro 

de 1998 (LDA). 

 

O artigo 7° da lei estatui que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por 

qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Trocando em miúdos: obras intelectuais protegidas são 

idéias, que convivem no espaço à disposição de qualquer pessoa e que foram plasmadas no plano 

fático por algum suporte material, ou seja, CD, livro, CD-ROM etc. 

 

Além dos direitos autorais, existem os direitos conexos decorrentes das interpretações e execuções 

realizadas por artistas de uma obra intelectual ou artística, independentemente desta ser de sua autoria 

ou não. São também direitos conexos os direitos fonográficos, atribuídos a quem fizer a produção do 

fonograma. A lei brasileira equipara os direitos autorais e conexos, atribuindo aos titulares desses 

direitos as mesmas prerrogativas e mecanismos de proteção. 

 

[ Titularidade de direitos nos projetos e produtos culturais ] 

Aspectos Legais 

MALAGODI, Maria Eugênia, 

CESNIK, Fábio de Sá. Projetos 

culturais: elaboração, administração, 

aspectos legais, busca de patrocínio. 

São Paulo: Escrituras, 1999, p. 63-78. 



CÓLUM 
Marketing Cultural 

 

44 

 

Idéias pertencem ao patrimônio comum da humanidade. O direito autoral protege somente obras 

intelectuais, ou melhor: idéias que estejam plasmadas no plano fático. 

 

Aquele que expressou algum tipo de idéia e fixou isso em um suporte material (CD, filme, livro etc.) é 

AUTOR e tem sua obra protegida pela LEI DE DIREITOS AUTORAIS (Lei Federal n°9.610/98). 

 

Chama-se de TITULAR de direitos autorais aquele que detém os chamados direitos patrimoniais ou 

morais. Qualquer pessoa pode ser o autor de um determinado quadro, mas na medida que se vende 

esse quadro a alguém, pode-se transferir os direitos patrimoniais e com isso a TITULARIDADE de 

direitos. Em decorrência disso é que as empresas podem adquirir titularidade sobre alguns produtos, 

como titulares derivados de direitos, ao passo que o autor será sempre o titular originário dos direitos 

autorais. 

 

Ao elaborar um projeto cultural e apresentá-lo, o proponente está exercendo atividade criativa, ou seja, 

passando aquilo que era somente idéia para o plano fático. Isso o caracteriza de antemão como autor 

do projeto. Caso a proposta cultural se torne produto (CD, livro etc.) o TITULAR de direitos sobre o 

conjunto é o PROPONENTE e nunca o patrocinador ou algum dos participantes individualmente, a 

não ser que algum documento disponha em contrário. 

 

[ Registro ] 

 

O registro da obra é importante como prova de ANTERIORIDADE e presunção de autoria, não sendo 

em nenhum momento constitutivo de direitos. Em outras palavras: o registro não garante a 

TITULARIDADE quando comprovada a não originalidade de seu conteúdo. 

 

Por precaução é usual que se proceda ao registro de uma obra intelectual que venha a produzir como 

AUTOR em um dos órgãos indicados na legislação: Biblioteca Nacional para livros e projetos, Escola 

de Música da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) para obras musicais e assim por diante. 

 

Como o registro só é válido para provar que aquela idéia do plano geral foi recolhida pelo autor em 

primeiro lugar, pode-se estar, sem qualquer problema, procedendo ao registro em um cartório de títu-

los e documentos mais próximo ou qualquer outro órgão, desde que, preferencialmente, possua fé 

pública. 
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No caso de proponentes de projetos culturais, por exemplo, o protocolo do Ministério da Cultura em 

sua via de documento já é válido como prova de anterioridade e, portanto, goza da proteção de que 

trata a LDA. 

 

 

TIPOS DE OBRAS 

 

[ Obras coletivas ] 

 

A nova lei de direitos autorais define a obra coletiva como sendo "a criada por iniciativa, organização 

e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é 

constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação 

autônoma". 

 

São exemplos comuns de obra coletiva os audiovisuais, os jornais, as revistas e enciclopédias. 

 

A característica definitiva da obra coletiva é a de que existe a contribuição pessoal de diversos autores 

para a elaboração do conjunto ao mesmo tempo que não é possível atribuir a cada um direito distinto 

sobre o todo realizado. Diferencia-se da co-autoria pois nesta a titularidade dos direitos sobre a obra é 

atribuída a todos os autores, enquanto na obra coletiva, a titularidade é atribuída a uma pessoa, física 

ou jurídica, que teve a iniciativa e coordenou os trabalhos de criação. 

 

Diferencia-se da idéia da colaboração, na qual há pessoas que auxiliam, prestam serviços entre outros, 

mas não participam na mesma proporção e com a mesma relevância que o autor ou autores para obter 

o resultado final. 

 

[ Obra em Co-autoria ] 

 

A obra desenvolvida em co-autoria é aquela na qual os criadores estão em situação de igualdade e a 

todos é atribuída a titularidade da obra, devendo, portanto, constar o nome de todos como autores. 

Todos estes têm direitos iguais referentemente aos dividendos oriundos da exploração econômica da 

obra. 

 

[ Obra originária e derivada ] 
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A obra derivada constitui criação intelectual nova resultante da transformação de obra originária. Uma 

novela, por exemplo, que tenha se baseado em um livro é obra derivada em relação a ele que, por sua 

vez, é obra originária. 

 

 

 

TRIBUTOS 

 

[ previsão de tributos nos projetos ] 

 

As leis de incentivo à cultura estão bem flexíveis em autorizar que se considere tudo que compõe o 

orçamento de um projeto cultural. Captação de recursos, por exemplo, deixou de sofrer preconceitos e 

passou a ser considerado um trabalho como qualquer outro. 

 

Desta feita, não seria diferente para os impostos, taxas ou quaisquer outras despesas que sejam geradas 

por conta do projeto. O proponente deve calcular aquilo que pagará para pessoas físicas e jurídicas e 

considerar em seu orçamento inicial os valores dos impostos. 

 

Somente de CPMF para um projeto de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pagam-se exatamente R$ 380,00 

(trezentos e oitenta reais)! Não podemos deixar de considerar no orçamento esses itens para que não 

faltem recursos depois. 

 

CONTRATOS 

 

Infelizmente pouco usual no meio da produção artística, a adoção da confecção de contrato para 

regular as relações de trabalho e produção é extremamente recomendável. O contrato é o instrumento 

que documenta o acordo firmado entre as pessoas, ao que estas estarão obrigadas, pois "o contrato faz 

lei entre as partes", e ainda constitui importante meio de prova para facilitar a defesa dos direitos da 

parte contratante que porventura venha a ser lesada pela outra parte descumpridora das suas 

obrigações. 

 

[ Contrato de Prestação de Serviços ] 

 

Denomina-se aquele pelo qual uma pessoa se obriga a prestar um serviço à outra, mediante 

remuneração, mas sem as características de habitualidade e subordinação hierárquica, e ainda com 

independência técnica. 
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Não se confunde, portanto, com a relação entre empregador e empregado que caracteriza o contrato de 

trabalho. Traz, em si, a idéia de que o prestador de serviços oferece um trabalho normalmente 

especializado e o executará para atingir um fim específico e por um período determinado ou 

determinável. 

É um dos contratos mais comumente utilizados entre as pessoas que atuam na produção de projetos 

culturais, não só porque trata-se de uma área que exige certa especialização, mas também porque 

normalmente compreende um trabalho temporário. 

 

Muito apropriado também, pelo aspecto fiscal, pois no caso da pessoa jurídica prestadora de serviços, 

o imposto sobre serviços incidente será bem menor. 

 

[ Contrato de locação de espaço ] 

 

Na realização dos projetos, muitas vezes faz-se necessário locar um espaço físico onde se dará o 

evento cultural, a apresentação, enfim, a atividade visada pelo projeto cultural. Nesse caso, as pessoas 

deverão fazer um contrato de locação por prazo determinado, se o evento tiver previsão do seu 

término, ou ainda, indeterminado, para evitar-se a multa incidente quando uma das partes resolver 

encerrar a locação. 

 

Trata-se de um contrato pelo qual uma das partes obriga-se, mediante contraprestação em dinheiro, a 

conceder à outra, temporariamente, o uso do bem. 

 

Freqüente na produção de peças teatrais, para as quais deverá ser alugado um teatro, na exposição de 

fotografias ou de obras de artes plásticas, enfim, para todo produto que necessite de espaço para que 

possa ser apreciado pelo público. 

 

[ Contrato de cessão de direitos e outros ] 

 

Quando se desenvolve um projeto cultural, a obra artística ou intelectual de alguém será objeto do 

projeto. Quando não for o autor ou o artista o próprio proponente do projeto, ou ainda quando a 

criação da obra a ser abordada envolva a co-autoria do proponente e de outra pessoa, far-se-á 

necessário obter o direito de explorá-la ou utilizá-la mediante contrato com quem detiver os direitos 

sobre ela. 
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Existem algumas espécies de contratos que regulam essas relações, com tipos regulados pela Lei de 

Direito Autoral, adequados para cada caso. Para isso, é importante compreender, também, a natureza 

dos direitos autorais que podem ser cedidos, e que normalmente o são mediante pagamento ao autor 

e/ou ao artista. 

 

O contrato de cessão de direitos, por exemplo, é o recomendável a ser utilizado quando se pretende 

obter o direito de utilização e exploração da obra, parcial ou integralmente, mas em definitivo, ou seja, 

para sempre. 

 

Para as hipóteses em que se visa a utilização temporária da obra, o contrato aplicável é o de concessão 

de direitos, pelo qual uma pessoa adquire a totalidade ou parte dos direitos patrimoniais sobre a 

mesma, por período determinado. 

 

Existe ainda o contrato de encomenda, pelo qual alguém encomenda a produção de uma obra, 

apresentando ao autor as características do que precisa ser elaborado, interferindo no processo de 

criação de alguma forma, e podendo adquirir, conforme previsão contratual, o direito de utilização 

futura sobre a obra embora não seja o autor da mesma. 

 

Os direitos conexos [...], também podem ser explorados por outrem, mediante contrato de cessão ou 

concessão de direitos, pelo qual o adquirente poderá fazer uso da obra. 

 

Exemplo comum de direitos conexos são os do intérprete musical, que normalmente os concede a uma 

gravadora, mediante remuneração, para que esta explore comercialmente as interpretações por prazo 

determinado. 

 

Outra situação muito comum nos casos da propositura de projetos para receber o incentivo fiscal, é o 

de que nem sempre os projetos contêm os contratos que deverão ser firmados entre as pessoas que 

terão suas obras utilizadas no projeto. Normalmente, espera-se o recebimento do patrocínio para então 

firmar os contratos, posto que costumam ser onerosos. 

 

Nesses casos, não havendo ainda contratos firmados com os autores e artistas, deve-se confeccionar 

um instrumento simples de promessa de cessão ou concessão dos direitos autorais ou conexos, para o 

fim específico de permitir ao proponente demonstrar a veracidade e comprometimento das partes na 

produção do projeto. 
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O registro dos contratos não é obrigatório, mas é um meio muito importante para garantir-se perante 

terceiros que venham reivindicar para si a autoria da obra, por exemplo. O registro tanto pode ser em 

cartório de títulos e documentos, como por meio de averbação no registro da obra feito no órgão 

competente. 

 

 

[ Contrato de apresentação artística ] 

 

Para os projetos que envolverem a apresentação de artistas em público, como por exemplo, uma peça 

teatral, um concerto musical, shows, entre outros, far-se-á necessário firmar contrato com os artistas 

participantes que defina as obrigações destes na realização do evento objeto do projeto cultural, e que 

também estipule a remuneração pelo seus direitos conexos de intérpretes e/ou executantes. 

 

 

[ Formatação do projeto cultural ] 

 

Há uma diferença muito grande entre idéia e projeto. Para ganhar forma, um projeto precisa contar com 

estratégias e ações definidas, cronogramas, justificativas artística e mercadológica, argumentação de 

vendas e contar com um planejamento muito bem elaborado. 

 

Colocar no papel essas idéias, adaptá-las à realidade e oferecer a elas uma roupagem comercial, 

vendável e apresentável, prever e vacinar dificuldades são passos fundamentais na formatação de um 

projeto cultural. 

 

Os profissionais que irão decidir sobre a aprovação do projeto, de uma parceria ou até mesmo de um 

patrocínio, são geralmente agentes qualificados do mercado, preparados para encontrar todas as falhas, 

problemas e falta de informação que a proposição possa apresentar Por isso, são recomendáveis ao 

proponente o exame meticuloso das estratégias e dos procedimentos e o zelo com o texto e a 

apresentação gráfica. 

 

O valor social e de mérito de um projeto cultural é a sua principal premissa. Ele deve conter todos os 

elementos que justifiquem artisticamente sua realização. Além disso, deve explicitar e valorizar o apoio 

de parceiros e patrocinadores, deixando muito claros o poder e a determinação de se criar e realizar 

contrapartidas compatíveis com o investimento. 

 

Leonardo Brant 
 

Consultor de Marketing Cultural 

Publisher do Pensarte.com 

ELABORAÇÃO 
DO PROJETO DE 
CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 
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Assim, o projeto ganha consistência e passa ter mais chances de concorrer no mercado. 

 

 

 

 

 

[ Você tem um projeto cultural e deseja viabilizá-lo financeiramente. O que fazer? ] 

 

Se você criou um projeto cultural sem obter informações sobre suas possibilidades de vendê-lo (e antes 

de montar uma estratégia para viabilizá-lo), então você terá mais dificuldades para obter sucesso. Todo 

este planejamento deveria ter sido feito a priori. Mas não é impossível suprir esta falha. Algumas 

alterações na apresentação do seu projeto deverão ser feitas, de maneira que seu produto se aproxime 

mais dos objetivos de patrocínio das empresas. Neste Manual, você terá informações preciosas sobre 

como fazer isso, para vender o seu projeto. 

 

[ Você pode se enquadrar junto com aqueles que dizem: "Eu não sei vender! Eu não gosto de 

vender! Preciso encontrar alguém que tenha estas habilidades". ]  

 

Você, possivelmente, deve ter tentado encontrar um patrocinador para seu projeto e sofreu a frustração 

de tê-lo recebido de volta, muitas vezes com uma resposta negativa ou até sem nenhuma explicação. O 

que aconteceu?. Possivelmente, você não se informou antes sobre os critérios adotados pela empresa 

para aprovar projetos e não atentou para o fato de que em toda venda existe uma relação de troca. 

Lembre-se primeiro de que todos nós somos vendedores, principalmente de idéias, até quando tentamos 

convencer uma pessoa de que a amamos. O Marketing Institucional, que tem como um dos seus 

desdobramentos o Marketing Cultural, se desenvolve tanto no campo da venda de idéias como de 

produtos. Esta revolução no mercado é um avanço, pois cada vez mais os valores humanos e básicos 

entram como constantes nas equações do desenvolvimento sócio-econômico. Isto significa, na prática, 

que com o passar do tempo cada vez mais recursos financeiros serão aplicados em cultura. Neste 

Manual nós vamos discutir esta questão, para apontar fórmulas práticas para os produtores culturais. 

 

[ Sua atuação pode estar localizada no interior do Estado e você está convencido de que, no seu 

município, não existe nenhuma grande empresa, o que torna impossível a obtenção de um 

patrocinador. Você está enganado. Mas, então, como se pode viabilizar projetos no interior do 

Estado? ] 

 

Estratégias de marketing cultural. 

Rio de Janeiro: Sebrae, [...], p.1-2. 
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Em qualquer cidade estão presentes as grandes marcas: nos bares, restaurantes e clubes estão 

corporificadas em seus produtos as empresas de bebidas e refrigerantes, as marcas de cigarro, as 

fábricas de chocolates e balas e incontáveis outras. Nas farmácias, é palpável a presença dos grandes 

laboratórios fabricantes de remédios. Nas casas de material de construção, estão os fabricantes das 

marcas de tinta e assim por diante. O que o produtor cultural do interior precisa fazer é se associar aos 

comerciantes locais, que, reunidos em grande número, têm força de pressão sobre os distribuidores 

regionais de produtos, que por sua vez podem intervir junto aos grandes fabricantes e assim reivindicar 

recursos para projetos culturais. Mais à frente, neste Manual, você encontrará exemplos de conquista de 

recursos para projetos culturais em cidades do interior, retirados de casos concretos, vividos por agentes 

culturais que descobriram "o caminho das pedras"... 

 

[ Você pode também estar no rol daqueles que sabem da existência de leis de incentivo à cultura, 

mas ainda não acredita nelas. Tem informações de que são altamente burocráticas e que as 

empresas estão desinformadas sobre tais benefícios. Será que vale a pena tentar usar as leis de 

incentivo? ] 

 

Podemos afirmar que esta imagem de não funcionamento é mentirosa. Considerar as leis como 

altamente burocráticas é uma idéia equivocada, porque depois que conhecemos seus mecanismos elas se 

apresentam como instrumentos padronizados de fácil preenchimento e acompanhamento tranqüilo [...]. 

 

 

[ Alguns conceitos de marketing ] 

 

Antes de aprofundar as questões do Marketing Cultural é necessário fornecer alguns conceitos gerais 

sobre o Marketing em geral e o Marketing Institucional em particular. 

 

Uma das primeiras definições, concebida em 1948 e divulgada pela American Marketing Association, 

nos indica que o Marketing é um conjunto de atividades, no mundo dos negócios, cujo objetivo é 

orientar o fluxo de bens e serviços das empresas que os produzem aos consumidores. 

 

Dezenove anos depois, Philip Kotler teve uma visão mais sintética: "Marketing é o conjunto de 

atividades que têm por objeto a facilidade e a realização de trocas". 

 

A partir destes dois conceitos, convidamos o leitor a refletir sobre uma palavra, que é fundamental para 

o trabalho de venda de projetos culturais: a troca. Este exercício leva obrigatoriamente a uma viagem 

Estratégias de marketing cultural. 

Rio de Janeiro: Sebrae, [...], p.3-38. 
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que se inicia no tempo primitivo dos negócios e chega à realidade atual. Por outro lado, se nos 

conscientizarmos de que em toda realização de venda existe uma troca, então já estaremos amenizando 

bastante este nosso preconceito contra o trabalho de vender um produto qualquer. O que se precisa ter 

em mente ao vender um projeto é que se está realizando uma troca. Portanto deve ser quebrado aquele 

famoso "pires na mão" que costuma ser carregado pelos produtores culturais; o segredo do sucesso neste 

campo de trabalho é estar verdadeiramente preparado para oferecer ao patrocinador do seu projeto ou 

produto cultural um retorno bastante significativo, que deve se aproximar, ao máximo possível, de uma 

proposta irrecusável. Para isto, é preciso conhecer previamente os objetivos institucionais da empresa 

patrocinadora em potencial, assim como o perfil de sua clientela, e o tipo de público que seu produto ou 

evento irá atingir. É necessário possuir muita clareza sobre as ligações que seu projeto tem com os 

produtos ou serviços da empresa patrocinadora, e também sobre outros aspectos, que serão discutidos 

adiante. O trabalho de encontrar uma estrada de mão dupla, entre um produto cultural e uma empresa 

patrocinadora (associada por seu produto, serviço ou imagem institucional), é o que se convencionou 

chamar de Marketing Cultural. 

 

No mundo primitivo, tudo começou com a relação de trocas, com o escambo de objetos utilitários. Foi o 

nascimento do mercado, do espírito comercial. A condição mínima para uma transação mercadológica, 

portanto, é a existência de pelo menos dois agentes econômicos, que trocam entre si objetos (ou idéias), 

que interessam a ambas as partes. O Marketing, neste momento do passado, era algo empírico e 

representava o conjunto de atividades e estratégias criadas espontaneamente, para orientar a relação de 

troca entre os dois agentes. 

 

Neste ponto há que se fazer uma ressalva. Muitas pessoas se enganam sobre o conceito de Marketing. 

Os comentários seguintes servirão para ilustrar essa questão. Alguns dizem: "O Marketing daquele 

candidato nos enganou!", ou "Aquele produto é uma porcaria, só tem Marketing", ou "O sucesso dele é 

puro Marketing". 

 

Mas não foi o Marketing do candidato que enganou o eleitor. Foi o fato do eleitor ter acreditado na 

propaganda feita pelo candidato e não ter se informado melhor sobre seu real comportamento político. O 

Marketing pode ter sido utilizado neste caso pela equipe que cuidou da campanha, fornecendo os 

subsídios, com base em pesquisas e informações, sobre as aspirações do povo. O Marketing partiu de 

um estudo do público, da vontade popular. Quando as estratégias de venda partem do produto para o 

público consumidor, não se está realizando "Marketing", mas apenas uma divulgação - que é uma 

estrada de mão única. 
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No segundo exemplo, portanto, não houve ação de Marketing, pois a necessidade de qualidade ansiada 

pelo consumidor não foi avaliada, muito menos incorporada ao produto. O que aconteceu foi um 

investimento em propaganda em cima de um produto sem qualidade. Aliás, um produto que tende a 

morrer, justamente porque não foi realizado um verdadeiro trabalho de Marketing. Não houve troca 

vantajosa para as partes envolvidas. 

 

No caso de uma pessoa de sucesso, é bem possível que ela tenha utilizado algum instrumento de 

Marketing. Ou seja, ela avaliou, junto ao seu ambiente social, que valores as pessoas consideravam 

fundamentais e os incorporou. Por outro lado, só manterá o sucesso conquistado se possuir realmente 

estes valores (ou se souber projetá-los como imagem para a sociedade). 

 

Quando o ser humano, já no período civilizatório urbano, inventou a moeda, foi criado um padrão de 

referência, uma unidade de medida do valor dos mais variados objetos. Nesta perspectiva, pode-se falar 

de dois períodos embrionários do Marketing, tal como é entendido hoje em dia: o período não 

monetário, das trocas diretas de mercadorias (Marketing empírico), e o período monetário, que trouxe à 

baila um mercado de troca comum a todos, através da moeda. 

 

O mercado foi crescendo e se aprimorando. Antigamente se produzia exatamente aquilo que era 

consumido. Mas depois surgiu a necessidade de se produzir mais para outros mercados. As estratégias 

dos vendedores estavam centradas no cliente. Com a fabricação dos produtos em série, a baixo custo, 

com novas tecnologias, o cenário foi se transformando: a produção passou a pressionar o consumo e os 

departamentos de venda tiveram de assumir a responsabilidade pela conquista de clientes e mercados, 

para fazer escoar os produtos. Acirrou-se a concorrência, com a abertura de mercado para fabricação de 

produtos similares, concorrentes entre si. O público passou a escolher entre um ou outro produto, 

exigindo preço e qualidade. O mercado passou a valorizar o produto: grande atenção foi dada às 

embalagens, ao funcionamento, às cores, enfim, aos fatores que diferenciam um produto do outro. O 

Marketing, neste momento, não era realizado em sua plenitude, pois era mais utilizado para detectar o 

gosto dos clientes e assim planejar a melhor imagem para cada produto. Com o passar do tempo, o 

enfoque voltou para o usuário. Satisfazer suas necessidades tornou-se a palavra de ordem. Essa nova 

visão trouxe à tona a importância das pesquisas de opinião, bem como da análise das motivações do 

público consumidor. Cresceu novamente a preocupação com o Marketing propriamente dito. 

 

Como material para reflexão, é preciso perceber que o Marketing, como conceito, é algo muito novo na 

história da humanidade Surgiu nos anos 50, logo depois da II Grande Guerra Mundial. 

 

Analisando essa história tão recente, veremos que o Marketing envolve quatro aspectos fundamentais: 
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 A necessidade, que é algo tão básico como comer, beber, vestir-se, ter uma geladeira ou uma 

televisão; 

 

 O desejo, que aparece quando a necessidade se transforma em um condicionamento cultural. Por 

exemplo: todos temos necessidade de beber. Quando preferimos beber um refrigerante ao invés de 

um copo d'água, é porque a necessidade de ingerir líquido foi transformada pela vida em sociedade, 

ganhou um formato cultural, e então escolhemos o refrigerante cujo sabor mais nos agrada. 

 

 A demanda, que é o ajuste das possibilidades econômicas do desejo, é o condicionamento do desejo 

pelo jogo social. Assim, a demanda por gomas de mascar (produto barato) será sempre muito maior 

que a demanda por carros (um produto mais caro, reservado a uma elite). A economia regula o 

desejo, e o transforma em demanda. 

 

 O produto, que só deve ser criado com base na demanda. Produzir demais para poucos compradores 

significa falência. Produzir de menos para muitos compradores em potencial é desperdício de 

oportunidade. 

 

 A troca é o conceito que regula toda a economia e, portanto, deve orientar toda e qualquer estratégia 

de marketing. Quando existe interesse numa troca, ocorre a transação. O mercado pode e deve ser 

visto como o conjunto das transações. 

 

Assim, quem trabalha em Marketing Cultural deve assumir com cristalina clareza que seu produto deve 

ser trabalhado no mercado como qualquer outro, seja ele um sabonete ou um tubo de pasta de dentes. E 

a produção cultural precisa ter a plena capacidade de competir no mercado. Para tanto, é preciso analisar 

como a troca acontece na cabeça das pessoas, para descobrir os melhores caminhos e as melhores 

formas de efetuar a transação. 

 

Neste universo, é essencial compreender que um produto, qualquer que seja, não termina no ato da 

compra. Manter o cliente satisfeito após a compra, para que ele volte a desejar e a comprar um produto, 

é hoje a meta de todo profissional de marketing. Nesse horizonte, a fidelidade de cada cliente tornou se 

o principal produto de qualquer empresa, de qualquer área. 

 

Além disso, vivemos numa época em que o mercado caminha velozmente para a segmentação e a 

fragmentação. Existe uma tendência, cada vez maior, a deixar cada cliente individualmente satisfeito, 
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com a aquisição de um produto ou serviço entregue segundo suas necessidades ou desejos pessoais. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, existe um fabricante de bicicletas capaz de personalizar inteiramente cada 

veículo. O selim, a distância entre o assento e o guidom, as cores, os acessórios, tudo tem uma 

especificação individual, dada pelo cliente, que recebe a bicicleta conforme seu gosto uma semana 

depois, em casa. A fábrica poderia entregar o modelo personalizado no dia seguinte, mas descobriu que, 

para os clientes, levar uma semana significa simbolicamente uma atenção especial, um cuidado 

realmente personalizado. 

 

Neste contexto, o produto morre, pois se transforma em oferta - o que significa a capacidade de atender 

aos desejos e necessidades pessoais de cada cliente. O slogan do momento é o seguinte: 

 

Antes, o consumidor era rei. Agora ele é Deus... 

 

Neste jogo do mercado, ora centrando atenções no produto, ora no cliente, o Marketing amadureceu, 

passando a envolver todo o processo da venda. Ao profissional de Marketing interessa o produto, suas 

qualidades e imagem, bem como o público consumidor, seus desejos e tendências. Ao profissional de 

Marketing interessa ainda os objetivos institucionais da empresa, seu público interno, o rol de 

fornecedores e terceirizados, os acionistas, o conjunto de influências sobre a empresa, a situação do 

país, do Estado, da cidade e do bairro onde está inserido. A costura destas informações, montadas na 

forma de estratégias, é o que podemos chamar Marketing. 

 

[ Marketing institucional ] 

 

Hoje, a preocupação com a satisfação do cliente é fundamental, não apenas para conhecer seus desejos, 

como também para mostrar uma imagem positiva da empresa na comunidade e no mercado. O 

Marketing Institucional aparece com força total. A imagem da empresa junto ao público consumidor, 

acionistas, funcionários, fornecedores e terceirizados é questão imperativa no sucesso das vendas. As 

empresas passaram a ter que revelar preocupação com o bem-estar de suas comunidades, com a defesa 

da natureza e com a qualidade de vida de todos. Com o Marketing Institucional, ocorre uma revolução 

conceitual: a idéia (que é um bem imaterial) começa a ser tratada como produto (que, antes, só existia 

materialmente). 

 

O Marketing Institucional se aplica, portanto, às trocas do mercado simbólico. Ele é muito utilizado 

pelas organizações não governamentais e pelas associações sem fins lucrativos, cujas atividades giram 

em torno de valores ideológicos, mas também é usado como instrumento complementar a todo produto 

material. 
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Quem compra um carro de luxo, não adquire apenas um meio de transporte. Ganha, junto com o 

veículo, um símbolo de sucesso e prestígio Quem vai a um restaurante vegetariano busca sintonia com 

seus valores pessoais de nutrição adequada. Isto significa que conceitos estão sendo vendidos junto com 

os produtos. 

Quem compra o cigarro Carlton pode não ser um freqüentador de espetáculos de dança, por causa do 

"Carlton Dance", mas certamente estará se associando àqueles que tem bom gosto e requinte nas suas 

escolhas. Veja, o que está sendo vendido aí, não é apenas cigarro (que faz mal à saúde), mas uma 

espécie de título do "Clube de Bom Gosto", para os fumantes, ou seja, uma idéia (um bem imaterial). 

 

É importante lembrar sempre o papel do Marketing, que busca nos desejos do público consumidor os 

subsídios para a montagem de suas estratégias. Ele detecta que é emergente a necessidade de status do 

consumidor e a empresa fabrica o carro de acordo com a demanda desta necessidade. Se não houvesse 

grande número de pessoas preocupadas com uma alimentação saudável, a existência de restaurantes 

vegetarianos não faria sentido. Eles são tantos quantos são aqueles que procuram este tipo de alimen-

tação. Da mesma forma é detectada no mercado a existência de um grande número de pessoas que 

desejam se associar à imagem de "bom gosto e requinte" e neste sentido a empresa cria um produto para 

este público, envolve-o numa embalagem adequada e faz sua propaganda neste caminho. 

 

Antigamente, uma empresa era apenas uma unidade produtiva que resultava do trabalho de um 

indivíduo empreendedor, que reunia sob sua liderança inúmeros funcionários. Hoje, a empresa é uma 

sociedade anônima que, para garantir sua sobrevivência e seus resultados econômicos, extrapola suas 

atividades sociais para, conciliar interesses políticos, de acionistas, de investidores, de seus 

trabalhadores , fornecedores e terceirizados, bem como de consumidores e administradores. 

 

Para atender as necessidades de todos esses públicos, diferentes entre si, as empresas expandiram suas 

ações no terreno do mercado simbólico, de modo a garantir uma boa imagem corporativa. 

 

O Marketing Institucional é o conjunto de estratégias utilizadas na realização de uma troca associativa, 

entre a imagem de um produto já consolidado no mercado e a imagem que se deseja para uma empresa 

ou instituição. 

 

É claro que não é a intenção deste Manual aprofundar as questões relacionadas com o Marketing em 

geral, com a pretensão de formar pessoas. Para isto existem os especialistas, os livros e as escolas. E no 

caso do Marketing Cultural o SEBRAE/RJ oferece cursos de capacitação nesta área. O que pretendemos 

é não deixar simplesmente as palavras e alguns conceitos no ar. 
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Não nos esquecemos, em nenhum momento, que você tem um projeto e quer informações para vendê-

lo. Mas vamos subir; degrau por degrau, até chegar lá. 

 

Uma observação que podemos fazer sobre tudo o que foi dito até agora é a seguinte: à medida em que as 

pessoas vão se tornando mais conscientes e, portanto, mais exigentes, as empresas e governos passam a 

se preocupar mais em atender estas exigências. Preocupam-se, além da oferta de um bom preço e da 

qualidade do produto, com a satisfação de seus funcionários e com a imagem da instituição, pública ou  

privada, junto à comunidade. E é neste ponto que cresce o interesse pelo Marketing Cultural. Isto nos 

permite afirmar o óbvio: quanto maior é o exercício da democracia, maior é a exigência popular e 

consequentemente o desejo de conhecimento e cultura, o que acarreta num maior investimento na área 

cultural. 

 

[ Imagem positiva no mercado ] 

 

Para vender bem seus produtos e serviços, qualquer empresa precisa conquistar as seguintes condições: 

 

 real qualidade dos produtos e serviços; 

 preços competitivos, capazes de superar a concorrência; 

 satisfação dos clientes, em todas as etapas do processo de atendimento; 

 satisfação de seus empregados; 

 satisfação dos acionistas e parceiros; 

 satisfação de fornecedores e terceirizados; 

 compromisso com novas tecnologias; 

 ter uma imagem positiva na memória ativa dos consumidores. 

 

Inúmeras pesquisas e estudos de mercado demonstram que a questão da imagem positiva é crucial. Bons 

produtos ou serviços, assim como preços atraentes, não significarão muito se estiverem atrelados a uma 

imagem negativa da empresa junto a seus clientes. Empresas com falhas de imagem tendem a perder os 

clientes que já conquistaram, os quais por sua vez se encarregarão de afastar, pela propaganda negativa 

da troca de informações entre as pessoas, novos clientes ou consumidores em potencial. 

 

A imagem de uma empresa, por outro lado, é construída ao longo do tempo, através da consolidação de 

fatores positivos na lembrança do público. Clientes satisfeitos comunicarão a seus amigos: "Fui bem 
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atendido"; "Tive um problema, mas eles foram muito prestativos e resolveram o caso rapidamente"; "O 

produto é bom e tem um preço ótimo". 

 

Vivemos a era da Qualidade Total, cujo princípio número 1 é exatamente manter os clientes satisfeitos 

e fiéis a determinada marca. Os executivos contemporâneos sabem que uma imagem negativa tem um 

poder de corrosão rápida dos negócios, enquanto a imagem positiva custa tempo e dinheiro para ser 

fixada. Por isso as empresas começam a dar importância ao Marketing Institucional, cujo objetivo é 

justamente difundir e consolidar uma imagem positiva da organização junto a todos os agentes que 

formam o mercado onde atua, com ênfase no público externo e interno (funcionários). 

 

[ Marketing cultural ] 

 

Um dos segmentos do Marketing Institucional é o Marketing Cultural, que tem por objetivo associar o 

nome da empresa, suas marcas ou serviços, a produtos ou eventos culturais que tenham sintonia com 

suas atividades. 

 

Para Fernando Portella, especialista da área, o Marketing Cultural é o "conjunto das estratégias 

desenvolvidas, caso a caso, para efetivar uma relação de troca entre patrocinadores e produtores 

culturais, com benefícios para os públicos consumidores de ambos". 

 

Neste ponto, solicitamos, mais uma vez, sua reflexão sobre a palavra "troca". O produtor cultural, sem 

aviltar a obra, vende para um patrocinador o direito de associar a imagem do seu produto ao dele. Em 

troca, o patrocinador fornece os recursos necessários à realização do evento. O patrocinador se 

beneficiará pelo fortalecimento de sua imagem e de seu produto junto ao seu público consumidor. O 

produtor cultural também fixará uma imagem positiva junto ao seu público. É uma troca. 

 

O que acontece normalmente numa relação de venda entre o produtor cultural e a empresa é que o 

primeiro não se preocupa com o Marketing Cultural, ou seja: o agente cultural não procura conhecer os 

objetivos institucionais da empresa e o perfil do seu público consumidor. Uma empresa de cigarros, por 

exemplo, não patrocinará um projeto cultural voltado para o público infantil, por razões óbvias. O 

produtor deve se informar sobre os critérios que levam à decisão sobre o patrocínio de seu projeto 

dentro da empresa. Quem decide e quem influencia quem decide? Muitas vezes, o produtor cultural 

também não se preocupa com a imagem de sua própria empresa, com a apresentação visual do seu 

projeto, com a forma de mostrá-lo e com que tipo de personalidade discutirá seu produto. 
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Se você tem a consciência de que, ao vender um produto cultural, estará realizando uma troca, então 

deve buscar conhecimentos sobre o patrocinador para quem você pretende vender o seu projeto. Assim, 

a troca será boa também para ele. 

 

 

 

O empresário pergunta: por que devo investir em projetos culturais? Nós vamos responder a essa 

questão. Inicialmente, de forma genérica. 

 

O Marketing Cultural oferece as seguintes vantagens para as empresas: 

 

1- A mensagem da empresa é comunicada com menor resistência por parte do público 

consumidor 

 

A publicidade convencional, por mais bem feita que seja, nunca encontra o consumidor totalmente 

receptivo à mensagem da empresa. O consumidor sabe que o objetivo do anúncio, na TV ou numa 

revista, é fazer com que ele compre alguma coisa. Por isso sempre há uma resistência psicológica à 

mensagem do anúncio, em forma de ceticismo. Já quando uma pessoa vai assistir um show de música 

ou a uma peça de teatro que recebeu o patrocínio de uma empresa, ele está mais receptivo ao fenômeno 

artístico. Está emocionalmente mais aberto, e portanto a mensagem da empresa pode ser comunicada 

com menor resistência psicológica da parte do público. 

 

2- Retorno com qualidade 

 

Se o evento ou produto patrocinado possuir uma real qualidade artística ou cultural, a imagem da 

empresa, bem como a imagem de seus produtos ou serviços, ficará associada à essa mesma qualidade, 

inseparável das emoções vividas pelo público, muitas vezes inesquecíveis. 

 

3- Mídia Espontânea 

 

Os produtos culturais interessam aos profissionais de imprensa, que fazem matérias sobre eles, 

divulgando muitas vezes a empresa patrocinadora Quando se compara o custo de anúncios 

convencionais com o custo dos produtos ou eventos culturais patrocinados capazes de gerar notícias na 

imprensa, comprova se que investir em cultura também significa gastar menos, comparativamente às 

despesas com publicidade convencional, obtendo assim um retomo institucional vantajoso Mostre esse 

fato ao seu patrocinador. 
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4- Associação Simbólica 

 

O patrocínio de produtos ou eventos culturais humaniza a imagem da empresa junto ao público. Ela 

deixa de ser vista apenas como uma máquina de fazer lucro e ganha um colorido emocional que 

desperta a simpatia da sociedade. Sua imagem adquire uma carga simbólica, vinculada às 

personalidades dos artistas admirados por um grande número de pessoas, ou à beleza e à sabedoria que 

podem estar contidas nas verdadeiras obras de arte. 

 

A própria logomarca de uma empresa não é apenas um desenho frio, é algo vivo, que vai incorporando 

pouco a pouco, através do trabalho de Marketing Institucional, significados mais profundos, ligados a 

conceitos de qualidade, competência, presença forte no mercado, ou capacidade financeira de empresa 

que apoia a cultura. Ela deixa de ser apenas um sinal de identificação, para se tornar um símbolo repleto 

de mensagens. 

 

5- Retorno através do Desenvolvimento Cultural 

 

O investimento no setor cultural traz ainda um retorno básico e fundamental, que está no estímulo ao 

próprio desenvolvimento social, às artes, que são manifestações da identidade de um povo. O Estado do 

Rio de Janeiro é conhecido como a Capital Cultural do país. Nossos artistas levam o nome do Estado e 

da Cidade para outras partes do Brasil e além de nossas fronteiras. Um país é chamado de desenvolvido 

não apenas pela quantidade de recursos que possui, mas sobretudo pela qualidade cultural de seu povo. 

 

6- Incentivos 

 

O Mercado Cultural do Rio de Janeiro conta atualmente com quatro leis de incentivo: a Lei Federal de 

Incentivos à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, com base no imposto de renda; a Lei Estadual 

de Incentivos à Cultura, com base no ICMS; a Lei Municipal, com base no ISS e a Lei do Audiovisual, 

que é federal e também com base no imposto de renda para apoio à industria cinematográfica. Isto 

significa, que além das vantagens acima descritas, as empresas que investem em cultura também podem 

contar com incentivos fiscais. 

 

Estes são argumentos genéricos, que você poderá utilizar, principalmente junto às empresas que não têm 

o hábito de patrocinar cultura. 0 passo seguinte será o de buscar uma adequação de seu produto cultural 

ao perfil de patrocínio da empresa. É o que falamos sobre construir uma estrada de mão dupla entre seu 

produto e o eventual patrocinador. Para isto você precisa obter as seguintes informações: 
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1- Saber que imagem a empresa deseja comunicar para o público. E qual o perfil do(s) produto(s), 

vendido(s) pela empresa e qual seu público alvo. 

 

Quando uma empresa investe em Marketing Cultural, ela está desejando comunicar uma determinada 

imagem para o público. Esse processo pode acontecer de diversas formas, com interesses variados. 

Do ponto de vista do interesse mercadológico direto, as empresas têm identificado 0 usuário típico de 

seus produtos ou serviços. Por exemplo: o consumidor de cigarros da marca Free é jovem, de poder 

aquisitivo, a maioria do sexo feminino, na faixa dos 18 aos 25 anos. Para um público dessa faixa etária e 

condição social, é perfeita a realização do Free Jazz Festival. Este exemplo demonstra claramente a 

intenção da empresa de associar a imagem de um de seus produtos a uma idéia, a valores que pertencem 

a essa faixa etária de jovens. A colocação do nome de sua marca no título do evento, exigência recente 

da empresa em todos os eventos que patrocina, afirma sua necessidade de dar ao Free o simbolismo dos 

valores da juventude. 

 

Seu projeto, para obter o patrocínio do Free, deverá incorporar estes valores, ter no título o nome da 

marca e atingir o público alvo da marca em grande escala. Além disso deverá possuir outras 

características que adiante compreenderemos melhor, como a imagem que cria para a empresa 

patrocinadora. Lembre-se: no Marketing Cultural existe sempre uma estrada de mão dupla. 

 

O Marketing Cultural também pode refletir mudanças estratégicas de uma empresa, no que se refere ao 

seu público alvo. Por exemplo: durante anos, a Coca-Cola concedeu prêmios para produções de teatro 

infantil. Necessidades mercadológicas fizeram com que a empresa criasse o Prêmio Coca-Cola para 

Teatro Jovem (abarcando, no mesmo conceito, as produções teatrais para a infância e para a 

adolescência). 

 

Uma empresa pode também construir uma tradição em Marketing Cultural. Esse é o caso da Shell no 

apoio à dança e ao teatro Esse é o caso do extinto Banco Nacional, ao investir na criação e manutenção 

de salas de exibição de filmes de arte em algumas capitais brasileiras. Por sua atuação sistemática nessa 

área, mediante contratação de profissionais especializados, o Nacional logrou associar seu nome à arte 

cinematográfica, o que foi reforçado pela realização da Mostra Nacional de Cinema.' De um ponto de 

vista mercadológico, pesquisas realizadas pelo Banco demonstram que seu nome era espontaneamente 

lembrado quando se falava de cinema, para pessoas pertencentes às classes A e B, justamente as que 

interessavam à instituição bancária como correntistas em potencial. O êxito da estratégia foi tão grande 

que o Unibanco, após adquirir o Nacional, manteve as salas de exibição de filmes criadas pela 
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administração anterior, pois percebeu o prestígio que tais espaços culturais conquistaram junto ao 

público. 

 

Outros exemplos rápidos servem para ilustrar este primeiro rol de informações. 

 

Uma empresa de cartão de crédito deseja atingir um público de classe A. Seu produto não poderá ter um 

alvo diferente desse. A papelaria de sua cidade quer vender mais livros e conquistar algumas escolas 

que não compram nela. Seu produto, possivelmente ligado à literatura, deverá atender a este propósito, 

podendo envolver as escolas que a papelaria não consegue atender. 

 

2- Quem decide e quem influencia quem decide? 

 

Esta é uma informação preciosa. Primeiro, precisamos conhecer um pouco das personalidades que vão 

decidir sobre a aprovação ou não do nosso projeto e saber como agir e até mesmo apresentar o nosso 

projeto. Por exemplo: pessoas do tipo "perfeccionista", ou seja, que acreditam deter alguma perfeição, 

ao se interessarem por seu projeto, farão questão de mexer na concepção, até que se torne "perfeito 

dentro da sua visão". Se esta interferência não aviltar seu projeto, deve-se ter paciência nesta parceria. 

Um tipo "emocional" desejará abrir o evento, ou ser mencionado como grande apoiador da cultura. 

  

Outra informação que devemos obter é: "quem influencia quem decide?". A resposta para esta pergunta 

pode estar na própria empresa: "o senhor "X" não decide nada sem antes ouvir a pessoa "Y". Precisamos 

nos aproximar desta segunda pessoa. A resposta pode estar também fora da empresa, com alguém que 

pode influenciar quem decide, seja por dívida de favores, por amizade, ou por vontade de aproximação 

para futuros negócios. 

 

A resposta pode também estar no rol de seus principais clientes. Um pedido de um grande cliente não 

pode ser negado. Esta última resposta guarda um segredo simples e óbvio, mas que poucos pensam, 

quando vão buscar patrocínios. Por exemplo: preciso de recursos para pintar um bem cultural, 

localizado na minha cidade no interior do Estado - o que devo fazer? Um projeto para as Tintas 

Ypiranga? É o caminho normal. Mas, se buscarmos como parceira para chegar à empresa patrocinadora 

a loja que vende tintas na cidade, então certamente teremos mais sucesso. Se tivermos o apoio da 

Prefeitura, dos jornais e das rádios locais, então nos aproximaremos mais da possibilidade de receber 

este patrocínio. 

 

Existe uma pequena regra no trabalho de vender projetos culturais, que você não deve esquecer. 0 "não" 

dado para um projeto que foi bem estruturado e planejado, utilizando o Marketing Cultural, não 
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significa um fim, mas uma mudança de rumo no projeto. Só um exemplo simples: a empresa lhe diz: 

"gostamos do seu projeto, mas nossas verbas este ano já se esgotaram". Você não pode simplesmente ir 

embora, com o projeto debaixo do braço, triste, sem fixar com o patrocinador a data, no ano que vem, na 

qual você terá de comparecer de novo, para apresentar este mesmo projeto. Marque a data! 

 

 

 

3 - Quais são os prazos que as empresas recebem projetos culturais para analisar?  
 

É preciso ter esta informação Muitas empresas recebem projetos durante todo o ano, mas a maioria tem 

prazos estabelecidos E comum a recepção de projetos entre os meses de setembro a novembro, para 

aprovação em dezembro e resposta em janeiro. Este calendário já impõe um trabalho anual: Nos meses 

de janeiro, fevereiro e março criamos nossos projetos, em abril, maio e junho os enquadramos nas leis 

de incentivo disponíveis no mercado, nos meses de julho e agosto marcamos encontros com os 

patrocinadores escolhidos em nossa estratégia de Marketing Cultural, para que, em setembro, outubro e 

novembro, possamos fazer algumas alterações sugeridas pelas empresas. O projeto é realizado, então, 

no ano seguinte. 

 

4 - Que acontecimentos nos sugerem a criação de projetos culturais? 

 

Na vida de uma empresa, existem momentos em que é fundamental traçar novas estratégias de 

Marketing ou, pelo menos, aperfeiçoar as já existentes, em função das reações do mercado. 

 

O produtor cultural deve aprender a reconhecer tais oportunidades, de modo que possa chegar nas 

empresas patrocinadoras com ofertas capazes de unir o útil ao agradável. 

 

Existem vários motivos que podem levar o executivo de uma empresa a dar prioridade ao seu 

planejamento de Marketing. Esses motivos giram em torno de questões básicas da política empresarial, 

ou de fatos ocorridos numa cidade, no Estado ou no país e até mesmo internacionais. O produtor 

cultural deve estar atento a estes acontecimentos, através da leitura dos cadernos de negócios ou de 

economia dos jornais diários, aproveitando estes momentos para vender o seu projeto a uma empresa. 

Apresentamos, a seguir, as situações que podem levar uma empresa a repensar ou refazer o seu 

Marketing: 

 

 Lançamento de um novo produto ou serviço 

 Esforço de conquista de um novo mercado 
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 Necessidade de diferenciar o próprio produto da concorrência 

 Necessidade de revitalizar produtos ou serviços já existentes 

 Necessidade de aquecer um segmento de mercado 

 Necessidade de cancelar produtos e serviços ou desistir de determinadas fatias de mercado 

 Reação a quedas nas vendas ou lucros 

 Reação a concorrentes agressivos 

 Avaliação de riscos financeiros de determinadas oportunidades (como a construção de uma nova 

fábrica ou de um novo posto de distribuição) 

 Necessidade de motivar os empregados 

 Esforço para melhorar a imagem ou a reputação da empresa 

 

5- Que outras informações sobre as empresas devemos previamente conhecer? 

 

 Se tivermos acesso aos principais clientes da empresa que objetivamos como principal 

patrocinadora, então podemos busca-los como parceiros para que juntos possamos chegar em 

melhores condições ate ela. Exemplo: vendemos um projeto cultural de Paraty para o Banco de 

Brasil, que antes tinha negado, com a parceria dos principais correntistas do banco nesta cidade, 

através de cartas de apoio, por eles assinadas. 

  

 Saber que empresas de produção cultural costumam vender anualmente projetos para determinada 

empresa. Certamente estas empresas possuem alguma influência, são respeitadas, conhecem os 

caminhos melhor do que nós. Se temos então um projeto talhado para esta empresa, ir diretamente 

pode ser uma grande perda de tempo. Uma parceria seria ideal. 

 

 Saber que Leis de Incentivo atendem as empresas selecionadas, para apresentar projetos, após 

enquadrar os projetos nestas leis. 

 

[ Etapas de realização de um projeto cultural ] 

 

1- Pesquisa de Mercado / Coleta de Informações 

Produto: Pesquisa de opinião / banco de dados / matérias jornalísticas 

 

2- Criação da Idéia ou Proposta / Criação da Obra  

Produto: texto básico / peça / roteiro etc. 
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(O ideal é que a criação seja feita com base no item 1. E já saber a priori que empresas são 

patrocinadoras em potencial) 

 

3- Elaboração de Projeto Básico (introdução, justificativa, ficha técnica, orçamento, retorno para o 

patrocinador, cronogramas e anexos) 

Produto: projeto básico 

4- Elaboração do Projeto de Venda (definição de estratégias, do rol das empresas que serão procuradas, 

adaptação do projeto a estas informações, cuidados com a apresentação visual do projeto) 

Produto: Projeto de Venda para Patrocinadores 

 

5- Enquadramento nas Leis de Incentivo (enquadrar o projeto nas leis de incentivo que venham a 

beneficiar as empresas escolhidas) Produto: projeto incentivado (formulários / certificado de 

enquadramento)  

 

6- Contato com as empresas selecionadas (agenda e encontros)  

Produto: projeto de venda definitivo 

 

7- Venda do projeto (contrato, alterações com base em instruções e exigências do patrocinador) 

Produto: contrato assinado com o patrocinador 

 

8- Pré-Produção do Evento ou Produto (planejamento da produção, escolha da equipe de trabalho, 

assessoria de comunicação, planejamento da publicidade, criação das peças de divulgação, check list 

etc.) 

Produto: cronogramas, plantas, contratos com terceiros, mapas etc. 

 

9- Materialização do Produto ou Evento (execução do projeto)  

Produto: o próprio evento ou produto cultural proposto 

 

10- Avaliação dos resultados (satisfação do patrocinador, do público, dos componentes dos grupos) 

Produto: relatórios 

 

[ Etapas do processo de venda ] 

 

Qualquer venda, seja de um produto ou de um serviço, em qualquer classe social, é sempre um processo 

de envolvimento progressivo do comprador. Esse processo tem pelo menos cinco etapas fundamentais: 
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1. CONHECIMENTO - é o começo de tudo; o comprador fica sabendo que o produto ou serviço 

existe, e quais são as empresas ou profissionais que o oferecem; 

 

2. INTERESSE - as informações recebidas sobre o produto ou serviço despertam o interesse do 

comprador. É a fase da reação positiva do comprador, que começa a pensar que a aquisição do produto 

ou serviço pode Lhe ser verdadeiramente útil; 

3. DESEJO - o interesse do comprador cresce a ponto dele realmente desejar adquirir o produto ou 

serviço. Ele já vê com bons olhos os benefícios que pode auferir com a compra; 

 

4. AÇÃO CONCRETA - o consumidor efetua a compra do produto ou serviço; 

 

5. AVALIAÇÃO - o comprador tenta confirmar se fez realmente uma boa escolha, após ter comprado o 

produto ou serviço, avaliando criticamente os benefícios que auferiu. 

 

 [ Apoios culturais ] 

 

Patrocínio não é tudo. 0 chamado Apoio Cultural das empresas também é algo extremamente importante 

para ser conquistado pelos produtores de arte e cultura. Em que consiste um Apoio Cultural? Em que ele 

é diferente de um patrocínio? 

 

Chama-se Apoio Cultural à doação de dinheiro ou de materiais, por parte de uma empresa ou 

instituição, para um determinado projeto cultural. É algo menor que um patrocínio, materializando-se na 

prática por auxílios como o custeio de cartazes ou a doação de tecidos para a confecção de figurinos 

teatrais, por exemplo. 

 

Mas é algo que não pode ser desprezado, porque em troca do crédito de Apoio Cultural, diferentes 

empresas, de diversas áreas, podem baixar o custo real do patrocínio de um projeto - o que muitas vezes 

significa justamente poder viabilizá-lo. 

 

Por exemplo: três empresas diferentes (um fornecedor de fotolito, uma gráfica e uma fábrica de papéis) 

podem permitir o abatimento, no orçamento global de um projeto cultural, das despesas com a 

impressão do programa, dos convites e dos ingressos de uma peça teatral.  

 

Outras empresas podem apoiar o mesmo projeto e facilitar a montagem do cenário (por exemplo: pela 

cessão de madeiras ou móveis de época), a confecção do figurino (pela doação dos tecidos), e até a 

realização do coquetel da festa de estréia (pela doação de caixas de vinho, por exemplo). 
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O que é fundamental compreender é que; assim como o patrocínio, o apoio cultural é uma relação de 

troca entre a firma ou empresa que dá o apoio e o produtor cultural. A primeira parte ganha divulgação, 

ou promove seus produtos ou serviços através do canal sempre simpático da arte e da cultura. A segunda 

parte, o produtor, ganha materiais concretos que o ajudam a realizar seu projeto, diminuindo custos de 

produção e de patrocínio. Uma bela e justa troca! 

[ O remarketing ] 

 

Encerramos este Manual com uma estratégia totalmente otimista: o remarketing. Este termo é aqui 

usado no sentido das mudanças que podem ser feitas em um produto, quando ele não emplaca no 

mercado. 

 

Especialistas em marketing, no mundo inteiro, comprovaram que mesmo produtos que fracassaram 

inteiramente, quando foram lançados, terminaram fazendo sucesso após serem introduzidas 

modificações na embalagem, no ponto de venda, ou na imagem transmitida junto ao público. 

 

Isto prova que as técnicas de remarketing também podem (e devem) ser aplicadas a projetos ou produtos 

culturais que não encontraram o seu caminho adequado de venda a um patrocinador. 

 

Para compreender o que é o remarketing; basta conhecer as famosas 12 letras "P" do Marketing: 

 

· PERCEPÇÃO     · PREÇO  

· PRODUTO-CARONA    · PRÊMIO 

· PROCEDIMENTO DE VENDA   · PROMOÇÃO 

· POSICIONAMENTO    · PUBLICIDADE  

· PACOTE      · PROMESSA 

· PONTO DE DISTRIBUIÇÃO   · PERSEVERANÇA 

 

Ao examinar cada um desses aspectos, vê-se a importância que cada um pode ter em momentos 

decisivos da vida de um produto. E é preciso, também, aprender como eles podem ser aplicados no 

universo do Marketing Cultural. 

 

Percepção  
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No campo do Marketing Cultural, é fundamental verificar se o seu patrocinador está com a percepção 

correta da sua proposta. Não é exagero afirmar que a maioria dos obstáculos à conquista de patrocínio 

está no campo da percepção. 

 

Produto-Carona 

 

No campo do Marketing Cultural, o produto-carona surge com o aproveitamento de oportunidades como 

o centenário de um artista famoso já falecido, a adequação de projetos a datas cívicas (como o 

descobrimento do Brasil) ou a eventos de grande interesse público (como a Copa do Mundo, a Rio 2004 

etc.). Você também pode aproveitar a "onda de sucesso" de algum artista ou grupo de artistas da sua 

cidade.  

 

Procedimento de Venda 

 

Todo produto deve ter um público interessado na sua compra. Antes de tentar vender o seu projeto a 

uma empresa patrocinadora, verifique se o público alvo da sua proposta interessa de fato ao 

patrocinador: Em outras palavras: esteja seguro de que o público atingido pelo seu projeto é clientela em 

potencial (ou já existente) do seu patrocinador. 

 

Posicionamento 

 

Saia da rotina e crie, para o seu projeto, um diferencial no mercado. Por exemplo: não edite apenas mais 

um livro de poesias na sua cidade. Faça dele o acontecimento cultural do ano, integrando-o à vida da 

comunidade. Realize uma pesquisa, descubra os temas de maior interesse da população e peça aos 

poetas para trabalharem com base nessas informações. Consiga padrinhos e participantes de real pres-

tígio na comunidade. Lance o livro no aniversário do seu município, com eventos culturais paralelos. 

 

Às vezes será preciso mudar o enfoque do seu projeto, levando-o para a área da Educação, da Ecologia, 

do Turismo ou do Esporte. Esse diferencial, às vezes, é o fator que pode levar à realização bem sucedida 

da sua proposta. 

 

Pacote 

 

Como está a "embalagem" do seu projeto? Está bonito visualmente? Os retornos para o patrocinador 

estão bem definidos e são atraentes? Como você está integrando a logomarca do patrocinador às suas 
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ações culturais? Como o projeto será divulgado na mídia? Existe a possibilidade de criar uma identidade 

visual de impacto para o seu produto cultural? 

 

Responda afirmativamente a todas estas perguntas, antes de fazer o primeiro contato com o seu 

patrocinador. 

 

 

 

Ponto de Distribuição 

 

No caso do Marketing Cultural, o ponto de distribuição está vinculado a dois aspectos essenciais: 

encontrar a empresa certa para patrocinar sua proposta e realizar o projeto no local mais adequado para 

sua realização. 

 

Antes de tentar vender o seu projeto, certifique-se de que existe realmente uma grande afinidade entre 

ele e a empresa patrocinadora. Descubra, antes, quais são os critérios de Marketing Cultural da empresa 

e ajuste o seu projeto à linha de trabalho institucional do seu patrocinador em potencial. Se a empresa 

nunca patrocinou cultura antes, você precisará fazer um trabalho de informação sobre as vantagens 

desse gênero de marketing institucional e dar ao seu projeto uma verdadeira identidade com a atuação 

sócio-econômica da empresa. 

 

O local de realização do projeto implica no conhecimento prévio do tipo de público que o freqüenta. 

Esse público deve ser de interesse para o patrocinador. Além disso, o local deve ter como característica 

o poder de chamar a atenção dos órgãos de mídia, para que seja possível garantir ao seu patrocinador o 

retorno institucional que ele espera do seu projeto. 

 

Preço 

 

Trabalhe sempre com preços realistas. Consiga apoios culturais para diminuir o valor do orçamento e 

facilitar a obtenção de patrocínio. Trabalhe com profissionais criativos, capazes de reciclar materiais 

comuns e transformá-los em figurinos ou cenários "de luxo" para sua peça teatral. 

 

Economize sempre e deixe de lado qualquer superfaturamento. Mas não incorra no erro de propor um 

orçamento tão barato que inviabilize a execução do projeto. 
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Prêmio 

 

No caso do Marketing Cultural, já existe um belo prêmio logo de saída: as leis de incentivo fiscal à 

cultura. Adquira domínio sobre o uso das leis de incentivo e mostre ao seu patrocinador as vantagens 

irresistíveis do patrocínio de projetos culturais que contam com desconto legal de impostos. 

 

Existe também a tradição dos brindes: muitas empresas apreciam dar, aos seus clientes, presentes 

culturais no Natal: gravuras, pequenas esculturas de bronze, ou livros de arte. Mostre ao seu 

patrocinador que esse tipo de presente permanece muito mais tempo na memória dos clientes do que 

uma garrafa de uísque, por exemplo, que será esquecida assim que for esvaziada. 

 

Lembre-se de que o seu projeto cultural pode ser, em si, um prêmio: é o caso dos concursos literários 

(como o Prêmio Nestlé de Literatura), os festivais de música popular ou os salões de artes plásticas com 

prêmios para os primeiros lugares. 

 

Promoção 

 

O Marketing Cultural, ao associar uma empresa a um produto ou evento artístico, ou a uma obra de 

restauração de um bem público, é certamente uma promoção da empresa patrocinadora, com vistas a 

consolidar uma imagem positiva junto à sociedade. 

 

Portanto, saiba usar os argumentos promocionais do seu projeto cultural. Mas nada impede que você 

crie suas próprias promoções dentro de seu projeto. Por exemplo: uma revista publicada num grande 

jornal carioca ofereceu ingresso grátis numa determinada peça de teatro para os dez primeiros 

espectadores que chegassem à bilheteria com a revista nas mãos. Esse é um caso típico de parceria 

promocional, que divulga tanto a peça como a revista (e serve para aferir a própria eficácia da promoção 

escolhida, pelo número de pessoas que aceitaram a idéia). 

 

Esteja sempre com a mente aberta para criar promoções, através de brindes (pode ser o próprio produto 

do seu patrocinador, como por exemplo a distribuição de refrigerantes para as crianças que 

comparecerem a uma peça de teatro infantil), cupons ou sistemas de desconto em preços de ingressos ou 

de produtos culturais, jogos ou sorteios, amostras grátis e assim por diante. Neste campo, o céu é o 

limite. 

 

Publicidade 
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Por definição, publicidade é grátis. Propaganda ë que é se paga. Na publicidade, você leva sua idéia aos 

órgãos de imprensa e espera que os jornalistas decidam se vão divulgar o assunto ou não. No Brasil, isso 

se costuma chamar de mídia espontânea e é uma das principais forças de divulgação dos projetos 

culturais. Por exemplo: uma peça de teatro com artistas famosos costuma ser divulgada pela imprensa, 

juntamente com o nome da empresa que patrocinou o espetáculo. Comparando-se o custo do patrocínio 

com o que a empresa gastaria pagando pelo mesmo espaço jornalístico para fazer publicidade 

convencional, surgem claramente as vantagens econômicas do Marketing Cultural. 

 

Igualmente importante é a chamada publicidade boca a boca. Assim como obter o respaldo de pessoas 

famosas (que falam bem do seu projeto na mídia ou dão cartas de recomendação para você conseguir 

patrocínio). Faça com que seu projeto chame a atenção do público ou da imprensa por alguma 

característica especial. Uma empresa fabricante de sapatos, por exemplo, poderia tirar muito partido do 

patrocínio de uma peça infantil cujo tema fosse a Cinderela. Se o seu projeto tem "algo mais", 

certamente vai ganhar muita publicidade. 

 

Promessa 

 

O que um projeto cultural pode prometer? A retenção positiva das marcas de produtos ou serviços do 

patrocinador, na memória do público consumidor, sem as resistências psicológicas que caracterizam a 

propaganda convencional. Ou seja: pode prometer emoções positivas, difíceis de serem esquecidas. 

Quando tais emoções serão geradas diretamente na clientela real ou potencial de uma empresa 

patrocinadora, ficará mais fácil obter o "sim" para o seu projeto. E lembre-se de que seu projeto também 

pode prometer a realização de serviços importantes para a comunidade, dentro da perspectiva de que a 

cultura é sinônimo de desenvolvimento sócio-econômico e de elevação da qualidade de vida de toda a 

população. 

 

Saiba criar as promessas do seu projeto cultural. Elas são as principais responsáveis pela criação de uma 

atmosfera de aceitação da sua proposta. 

 

Perseverança 

 

Se o seu projeto é de difícil realização, mas tem de fato valor cultural, não desista dele. Persevere. 

Lembre-se que cada "não" do seu patrocinador vem acompanhado de informações sobre o "sim" que ele 

já deu a outros tipos de projetos. Descubra, através dos concorrentes, onde você está errando. Corrija 

seus pontos fracos. Amplie seus pontos fortes. Veja quais são os "Ps" do Processo de Marketing que 
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precisam ser modificados para que você consiga, afinal, obter o "sim" que todo produtor cultural precisa 

e merece, se trabalhar com qualidade profissional. 

 

 

 

 

 

 

[ Elaboração do projeto de venda ] 

 

Se você já sabe com precisão qual é o público alvo de seu projeto e quais são as empresas que têm 

produtos ou serviços exatamente para esse público, então você pode começar a elaborar o seu Projeto de 

Venda para empresas patrocinadoras. 

 

Não basta copiar o projeto cultural que você conseguiu enquadrar em uma ou mais leis de incentivo. O 

seu propósito, agoira, não é simplesmente obter o aval do Poder Público para gozar de benefícios 

fiscais, mas sim convencer um ou mais empresários de que seu projeto cultural é uma boa ferramenta de 

marketing para a empresa à qual ele pertence. 

 

Nessa nova etapa, seu projeto deve ser redigido numa linguagem adequada para empresários, com 

argumentos convincentes, e partindo de um vínculo de marketing verdadeiro entre seu projeto e a 

empresa para a qual você está solicitando patrocínio. 

 

[ O nome do projeto ] 

 

Um bom nome é um ótimo começo para um projeto. Saiba criar um nome de impacto, capaz de chamar 

a atenção tanto do seu patrocinador em potencial, como do público alvo ao qual ele se destina e também 

dos jornalistas que deverão, mais tarde, divulgar seu projeto para a sociedade. 

 

Algumas vezes é indispensável colocar o nome da empresa (ou de um de seus produtos) diretamente no 

nome do projeto. Como acontece com o Free Jazz Festival marca de cigarro diretamente associada ao 

evento) ou com o projeto da Caravana Centro Cultural Light (promove uma associação simbiótica da 

empresa ao projeto, ao mesmo tempo que divulga seu Centro Cultural). Esta estratégia cria um forte 

vínculo do patrocinador com o projeto cultural, que se transforma numa ferramenta de marketing com 

identidade própria, inseparável da empresa que está investindo nele. Outra vantagem desta estratégia é 

Margutti, Mário. Como elaborar 

projetos culturais para captação de 

patrocínio. Rio de Janeiro: Sebrae, 

1998, p. 15-32. 
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que praticamente assegura a divulgação, nas emissoras de rádio, nos jornais e nas estações de televisão, 

do nome da empresa patrocinadora (ou da marca de um de seus produtos). Pense bem se esta não é 

melhor estratégia para motivar seu patrocinador em potencial. 

 

Caso não seja essencial associar diretamente a razão social da empresa patrocinadora ou da marca de um 

de seus produtos ao projeto, seja criativo 0 suficiente para elaborar um nome que desperte o interesse de 

todas as pessoas envolvidas (patrocinador, profissionais de imprensa e público alvo). Um bom nome 

também deve sinalizar com clareza a área ou segmento cultural de atuação do projeto e criar uma 

atmosfera própria, uma visão cultural ou artística singular, que se destaque no turbilhão de ofertas que a 

moderna sociedade de consumo oferece à população. 

 

O público e a imprensa estão sempre em busca de novidades, e as empresas patrocinadoras participam 

desse processo pela adesão, pois desejam ter uma imagem simpática tanto junto a seus consumidores 

como junto aos jornalistas. 

 

Claro que existem os projetos culturais que são mais ligados às tradições, aos valores históricos ou 

costumes mais permanentes de uma sociedade. Esses costumam ser bem vistos por todos (público, 

jornalistas e empresários patrocinadores), mas por outro lado requerem um esforço extra de criatividade 

quando se trata de atrair o público jovem. Encontre sempre uma fórmula ou maneira de tornar o seu 

projeto "tradicional" igualmente sedutor para a juventude, imprimindo-lhe uma feição mais 

contemporânea. 

 

Se você puder, contrate um artista gráfico ou designer para criar uma logomarca bem atraente para o seu 

projeto. Isso representará, além de um nome de impacto, uma imagem de impacto, com identidade 

própria e portanto com diferencial positivo no mercado. 

 

[ A capa do projeto ] 

 

A capa é o primeiro objeto de atenção do seu patrocinador em potencial. Deve ser bonita o suficiente 

para dar vontade a qualquer leitor de saber qual é o conteúdo do projeto. 

 

Destaque, no alto ou no meio, o nome criativo que você deu ao seu projeto. Acrescente uma imagem 

bonita, visualmente integrada ao nome. Essa imagem deve expressar com inteligência o que é o seu 

projeto. 

No pé da página, coloque os créditos dos responsáveis pelo projeto (empresa produtora cultural ou 

entidade sem fins lucrativos e, se for caso, dos parceiros ou coprodutores). 
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[ A estrutura do projeto ] 

 

Não existem regras rígidas para você formatar um projeto dirigido a um patrocinador em potencial. 

Neste Manual, apresentaremos uma estrutura básica, onde o importante é o conteúdo, o tipo de 

informações que você deve transmitir ao patrocinador. Sobre esse "esqueleto", você poderá colocar o 

"recheio" que quiser (inclusive acrescentando outros capítulos que considere relevantes). Faça desta 

estrutura que propomos apenas um estímulo básico, que você sempre poderá aperfeiçoar. A estrutura é a 

seguinte: 

 

 Apresentação  

 Justificativa 

 Retornos para o Patrocinador 

 Plano de Mídia 

 Cronograma de Execução 

 Orçamento 

 Cronograma de Desembolso  

 ANEXOS 

 

Vamos comentar, detalhadamente, cada um desses capítulos, para que você possa apresentar com 

sucesso o seu projeto para o patrocinador. 

 

O essencial é criar uma ponte entre a sua proposta artística ou cultural e os objetivos institucionais ou de 

marketing da empresa patrocinadora em potencial. Isso significa incluir no seu projeto os interesses do 

patrocinador, que você já sabe quais são, porque estudou a empresa antes de preparar o seu projeto. Mas 

transmita no seu projeto a "alma" da sua proposta. Seja objetivo, incorpore os interesses do seu 

patrocinador, mas imprima ao seu produto cultural a paixão, o impulso interior que levou você a criá-lo. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Nesta primeira parte do projeto, você deve descrever numa linguagem objetiva os seguintes tópicos: 

 

 O que é o seu projeto; 

 Quem vai executá-lo (os principais nomes da equipe); 
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 Quais são as principais qualidades do seu projeto (artísticas, culturais, sociais, técnicas, que 

novidade traz); 

 Qual o público alvo do seu projeto (com uma estimativa do número de pessoas que serão 

atingidas direta e/ou indiretamente pelo projeto). 

 

A maioria dos empresários patrocinadores preferem o discurso objetivo à expressão subjetiva. O uso de 

uma linguagem inadequada é uma das principais causas do fracasso na conquista de patrocínio. Porque 

expressões subjetivas levam com facilidade a dúvidas e mal-entendidos - e portanto podem causar sérios 

problemas de comunicação entre você e o seu patrocinador em potencial. 

 

Além disso, quando se opta pela objetividade com as palavras, a emoção não precisa ficar 

obrigatoriamente fora do texto. Insistimos: seu projeto pode ser objetivo e ao mesmo tempo ter uma 

"alma", uma "paixão", que será, inclusive, um dos seus mais fortes instrumentos de venda. Basta não 

exagerar nos adjetivos. Use, de preferência, os substantivos. De fato, recomendamos a troca de todos os 

adjetivos de seu texto pelo substantivo correspondente. Ao invés de dizer que algo é "bonito", 

reconstrua a frase e afirme a "beleza" desse algo; ao invés de escrever que algo é "admirável", diga que 

esse algo vai provocar "admiração" - e assim por diante. 

 

Na Apresentação, você deve resumir o seu projeto com clareza, procurando ser o mais sintético 

possível. Se for uma peça de teatro, um filme, um vídeo ou um livro, escreva uma sinopse do conteúdo e 

procure mostrar porque o público será atraído para esse produto cultural e, sem exagerar, mostre qual é 

a importância artística e/ou cultural do seu projeto. 

 

Se for um show de música popular ou concerto de música erudita, destaque o que houver de mais 

interessante no repertório, nos arranjos, na linguagem musical, na técnica vocal ou de execução. A 

estratégia é a mesma: mostrar porque o público será atraído para esse produto cultural e qual é a 

relevância artística e/ou cultural do seu projeto (o que ele tem, que os outros não têm). 

 

Se for uma exposição de artes plásticas ou de fotografias, destaque a importância do(s) tema(s) 

enfocado(s) e as características da linguagem do(s) artista(s) envolvido(s). Não use palavras de conteúdo 

pouco conhecido pela maioria das pessoas. Se for indispensável usar termos técnicos ou palavras 

difíceis, nunca se esqueça de explicar, em palavras mais simples, o que significa cada uma delas. 

 

Destaque, na sua equipe de trabalho (ou ficha técnica), os nomes principais e realce os fatos e 

acontecimentos mais relevantes do currículo de cada um (prêmios recebidos, cursos importantes, 
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realizações passadas verdadeiramente significativas). Não coloque o currículo inteiro de ninguém. Os 

currículos completos (todos eles, inclusive o seu, de produtor cultural) devem ser colocados no fim do 

projeto, nos Anexos. Também não coloque neste começo do projeto nenhum clipping (recortes ou 

fotocópias de jornais ou revistas) de seus trabalhos anteriores. Este tipo de material também deve ser 

inserido no final do projeto, nos Anexos. 

 

Você deve terminar sua Apresentação indicando, em destaque, qual é o público alvo do seu projeto. 

Classe social (A,B,C ou D), faixa etária (infantil / adolescente / adulto / meia idade / terceira idade), 

predominância do sexo ( masculino / feminino / ambos) e, se tiver, outras informações importantes no 

universo do marketing (como hábitos de consumo, pesquisas feitas por você mesmo ou por agências de 

propaganda ou institutos de pesquisa de opinião pública, preferências ou hábitos culturais). Este tipo de 

informações adicionais sobre o público alvo mostrará ao seu patrocinador em potencial que você, além 

de ser um produtor cultural, também é um profissional consciente das regras do mercado, empenhado 

em fazer do seu projeto a melhor ferramenta possível de marketing para o seu patrocinador. 

 

Por fim, indique a quantidade de pessoas do público alvo pré-determinado que você espera atingir com 

seu projeto. Esse número deverá ser suficiente para motivar o empresário que analisar o seu projeto a 

patrociná-lo. Às vezes, seu projeto precisará atingir grande número de pessoas para de fato interessar o 

patrocinador. Em outros casos (como, por exemplo, os projetos dirigidos a formadores de opinião, a 

qualidade do público visado será mais importante que a quantidade). Portanto saiba, antes de 

encaminhar seu projeto, quais são os interesses reais do seu patrocinador potencial no que diz respeito 

ao público que ele deseja atingir através do Marketing Cultural. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A primeira coisa que você deve ter em mente, ao redigir este segundo capítulo do seu projeto, é que 

precisará fazer duas justificativas: 

 

 A justificativa artística ou cultural do seu projeto, semelhante à que você redigiu no formulário de 

enquadramento em alguma lei de incentivo; 

 

 A justificativa de marketing do seu projeto, isto é, você precisará elaborar argumentos que 

comprovem ao seu patrocinador em potencial que será um bom negócio para ele aplicar dinheiro na 

sua proposta. 
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Desta forma, a sua justificativa começa na cultura, mas termina no marketing. Muitos artistas e 

produtores culturais deixam de conseguir patrocínio porque não mostram, objetivamente, como e porque 

seus projetos são realmente adequados para uma determinada empresa. 

 

Resumindo: na primeira parte deste capítulo, coloque apenas um resumo do texto que você apresentou 

como justificativa no formulário de enquadramento em lei de incentivo. Seja sucinto: selecione apenas 

os argumentos essenciais. Logo em seguida, argumente: mostre ao seu patrocinador que a associação do 

nome da sua empresa (ou de seu produto) ao seu projeto trará retorno efetivo (institucional, de mídia, de 

marketing ou outros que você souber apontar). 

 

Comece então a fazer a justificativa de marketing do seu projeto: insira no projeto estatísticas ou 

pesquisas ligadas ao público alvo do projeto, para demonstrar que o patrocínio será uma forma positiva 

de contato com esse público. 

 

E lembre-se: algumas empresas, quando investem em cultura, querem acima de tudo o retorno 

institucional, ou seja, desejam criar uma imagem positiva junto à sociedade como um todo, agregando 

valores humanos a essa imagem (por exemplo: "empresa que não visa apenas o lucro", que "exerce 

outros papéis sociais importantes", como o "estímulo ao desenvolvimento cultural do país", a "oferta de 

arte e cultura para crianças ou jovens", empresa que "contribui para a melhoria da qualidade de vida 

através de processos educativos e/ou culturais" etc.). Certas empresas também querem o retorno de 

mídia (ou seja: desejam que o projeto seja amplamente divulgado nos jornais, no rádio ou na TV, de 

forma espontânea, criando uma imagem positiva do seu patrocínio do projeto). Há empresas que 

desejam retorno de marketing. Estas querem fixar, de modo positivo, a marca de seu produto na 

memória do público consumidor. Em alguns casos, desejam vender mais seus produtos, pegando uma 

carona inteligente no projeto (isso acontece, por exemplo, em shows de música popular onde a marca da 

cerveja patrocinadora é vendida no local do evento, com exclusividade).  

 

Existem empresas que desejam retorno financeiro, através dos benefícios fiscais concedidos pelas leis 

de incentivo à cultura. Nesses casos, é essencial que o projeto esteja enquadrado numa lei de incentivo 

antes de ser apresentado ao patrocinador em potencial, ou pelo menos estar em andamento no órgão 

público correspondente. Outras empresas objetivam maior integração com a comunidade, seja porque o 

projeto vai acontecer no bairro onde a empresa tem sua base física, seja porque é uma empresa 

estrangeira que necessita interagir com a população do país onde se instalou, seja porque deseja começar 

ou ampliar seus negócios numa cidade ou em um de seus bairros. Portanto, atenção: conforme a área da 

empresa que analisa o projeto cultural para decidir sobre o patrocínio, os objetivos a serem atingidos 
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pelo patrocinador variam. Sem ser uma verdade absoluta, a tabela abaixo indica os critérios mais 

comuns das empresas patrocinadoras. 

 

 

 

 

 

ÁREA DA EMPRESA QUE AVALIA OS 

PROJETOS CULTURAIS 

OBJETIVO PRINCIPAL DA EMPRESA 

NO MARKETING CULTURAL 

Diretoria ou presidência Fortalecimento da imagem institucional / atingir 

formadores de opinião / integração harmônica 

com a comunidade. 

Comunicação social ou propaganda Retorno de mídia / criação de imagem positiva 

junto ao público / atingir formadores de opinião 

Marketing Fixação da marca de seu produto / maior venda 

de um produto específico / atingir diretamente o 

público alvo / possibilidade de atender a um 

cliente especial, promovendo um evento que 

beneficie o público do cliente (Marketing de 

Relacionamento). 

Financeiro Benefícios fiscais concedidos pelas leis de 

incentivo à cultura. 

 

É possível que a aprovação de um projeto, numa empresa, passe por mais de uma área (como, por 

exemplo, Comunicação e Marketing). Às vezes, três áreas são envolvidas. Você deve procurar saber 

previamente quais são esses trâmites, antes de apresentar seu projeto, para poder oferecer todos os 

retornos desejados por cada uma das áreas envolvidas na aprovação do patrocínio. 

 

Se possível, personalize o seu projeto para o patrocinador em potencial. Quando você elaborar um 

projeto genérico, pelo menos procure personalizá-lo através de uma Carta de Apresentação para o 

possível patrocinador, onde deverão ser ressaltados os pontos principais da identidade entre a empresa e 

a sua proposta. Como cada empresa tem seus critérios e interesses específicos, personalizar o projeto é 

uma estratégia mais inteligente. Isso significa que você deve, sempre que possível, escrever o nome da 

empresa ou da marca do produto que ela fabrica no corpo do projeto, e mostrar na Justificativa - que seu 

projeto é adequado a todos os objetivos da empresa no Marketing Cultural. 
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Assim, se uma empresa desejar fortalecer sua imagem institucional, lembre-se de que ela só patrocinará 

seu projeto se ele tiver alta qualidade artística ou cultural, pois caso contrário não valerá a pena associar 

sua logomarca ao projeto. 

 

Se a empresa quiser retorno espontâneo de mídia, o seu Plano de Mídia será cuidadosamente avaliado (e 

seu projeto deverá ter força suficiente para gerar notícias na mídia sem um gasto excessivo em 

divulgação, ou seja, sem gastar muito com anúncios pagos). 

 

Se a decisão sobre o patrocínio de seu projeto estiver na área de Marketing, você precisará realçar o 

produto da empresa no seu projeto e, em alguns casos, obter canais de venda com exclusividade. Há 

casos em que a empresa desejará fazer promoção de seu produto, distribuindo-o gratuitamente junto ao 

público. Veja se não há interesse nessa forma de participação (no mínimo, abra esta possibilidade para o 

patrocinador, dentro do seu projeto). 

 

Se a empresa deseja retorno financeiro através das leis de incentivo, insira no seu projeto as tabelas de 

descontos nos impostos que as leis permitem (mas apenas da(s) lei(s) em que o seu projeto já estiver 

enquadrado, antes de ser oferecido ao patrocinador em potencial). Algumas dessas empresas poderão 

estar apenas começando a patrocinar cultura e podem ter dúvidas sobre o funcionamento das leis de 

incentivo. Se alguma delas se interessar no seu projeto e chamar você para uma conversa direta, tire 

todas as dúvidas que aparecerem e transmita segurança no que diz respeito à simplicidade do processo 

de uso das leis de incentivo, sobretudo na etapa final, que é a prestação de contas ao Poder Público, que 

será indispensável após a execução do projeto cultural. Claro que isso significa que você deve aprender 

tudo sobre as leis de incentivo fiscal à cultura, ou ter alguém que lhe ajude nesse campo. 

 

De preferência, apresente seu projeto ao provável patrocinador somente depois que ele estiver 

enquadrado. No mínimo, esteja com seu projeto em processo de enquadramento e mostre ao seu 

patrocinador potencial as vantagens fiscais que ele obterá com o uso das leis de incentivo. 

 

No caso de empresas voltadas para uma melhor integração com a comunidade, estrangeiras ou não, é 

importante que você demonstre que o seu projeto é um anseio verdadeiro da comunidade em questão. 

Neste caso, uma pesquisa prévia de opinião, realizada junto à comunidade, trazendo à luz os tipos de 

produtos ou eventos culturais desejados pela maioria das pessoas, é algo que poderá ter importância 

decisiva. 
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Se, na Justificativa do seu projeto, você apresentar sólidos argumentos que comprovem que sua proposta 

é adequada a todos os objetivos de Marketing Cultural do patrocinador em potencial, conquistará o 

interesse real do executivo responsável pela avaliação. No capítulo seguinte, Retornos para o 

Patrocinador, a sua missão é fazer com que todos os executivos que participam do processo de decisão 

sobre patrocínio de projetos culturais dêem um passo à frente no caminho da resposta favorável e sintam 

um forte desejo de patrocinar seu projeto 
 

RETORNOS PARA O PATROCINADOR 

 

Adquira desde já uma certeza cristalina: este é o capítulo mais importante do seu projeto cultural. Os 

dois capítulos anteriores servem para conquistar o interesse do patrocinador em potencial. Mas é no 

capítulo dos Retornos que você o seduzirá de uma vez por todas (claro, isto se o custo do seu projeto 

não for absurdo). Porque é no capítulo dos Retornos que você vai marcar o diferencial do seu projeto, 

oferecendo aquele "algo mais" que os projetos concorrentes não possuem. É sobretudo neste capítulo 

que você transforma seu projeto cultural de PRODUTO ESPERADO em PRODUTO AMPLIADO, 

multiplicando assim duas chances de obter patrocínio. 

 

Qualquer que seja o seu projeto, personalize este capítulo, escrevendo diretamente o nome da empresa 

ou da marca de seu produto no texto. Ofereça sempre os seguintes Retornos: 

 

 Retornos Institucionais - seja criativo e demonstre como a imagem institucional da empresa 

patrocinadora sairá realmente fortalecida se ele apoiar seu projeto. Mas seja realista e não prometa 

nem sugira coisas que o seu projeto não poderá de fato alcançar. Procure sempre mostrar como o 

projeto atingirá positivamente pessoas como as lideranças (políticas ou comunitárias), os 

formadores de opinião, os clientes da empresa, os funcionários da empresa, a comunidade próxima, 

a sociedade em geral. Porém seja de fato objetivo: não fale sobre pessoas que dificilmente o seu 

projeto atingirá. 

 

Procure descobrir também que conteúdos seu produto está oferecendo à imagem da empresa. Por 

exemplo: um projeto de novos talentos transfere para a imagem institucional da empresa alguns 

conceitos, como: "a empresa se preocupa com o futuro" "gera emprego e renda para quem está 

começando" "investe nos novos" e outros. 

 

 Créditos - indique, com detalhes, onde e como o crédito do seu patrocinador será fixado em todos 

os impressos e meios de comunicação ligados ao projeto (cartazes, press releases, folhetos, filipetas, 

faixas de rua, faixas de palco, programas para o público etc.). De preferência, faça cópias da 



CÓLUM 
Marketing Cultural 

 

81 

logomarca do seu patrocinador potencial e insira essa imagem no seu projeto (seja através de 

scanners, máquinas fotocopiadoras, fotomontagens etc.) para que ele sinta que sua proposta foi 

criada sob medida para sua empresa. Além disso, seja criativo e coloque os créditos do seu 

patrocinador em lugares pouco convencionais, que podem até ser mais eficazes do ponto de vista do 

público alvo. Por exemplo: um produtor teatral paulista colocou, no foyer da casa de espetáculos 

onde montou sua peça, um telão de vídeo veiculando mensagens do patrocinador. Uma pesquisa 

posterior, realizada com metodologia científica, comprovou que o telão foi o melhor instrumento de 

marketing de todo o projeto, porque foi através dele que o público mais reteve, na memória, as 

mensagens do patrocinador. Que outros canais, igualmente inteligentes você pode oferecer para o 

seu patrocinador? Pense nisso...e traga algo novo ao reino do Marketing Cultural! 

 

 Retornos de Mídia - mostre o potencial de retorno espontâneo de mídia do seu projeto, isto é, diga 

porque ele vai despertar verdadeiramente o interesse dos profissionais de imprensa, e porque eles 

terão a tendência a divulgar favoravelmente seu projeto e o nome da empresa patrocinadora. Não 

confunda esta parte com o Plano de Mídia, que é o próximo capítulo do seu projeto. Nesta etapa, 

você deve falar de como os jornalistas, que são importantes formadores de opinião, deverão reagir 

positivamente ao seu projeto cultural. 

 

 Retornos de Marketing - mesmo que o seu patrocinador em potencial esteja interessado 

principalmente no fortalecimento da imagem institucional, escreva algo sobre o retorno que ele terá 

na venda de seus produtos ou serviços, no mínimo através da manutenção da lealdade de seus 

clientes à sua marca, por causa da imagem positiva que ficará na memória das pessoas, e que foi 

criada pelo gesto social de patrocinar cultura. 

 

No caso de empresas nas quais a decisão sobre patrocínio acontece justamente na área de Marketing, 

então você precisará oferecer mais retornos deste tipo (como por exemplo: figuras gigantes do produto 

do patrocinador no local do evento, venda direta e com exclusividade desse produto, logomarcas em 

neon, fibras óticas ou balões de gás, visíveis à distância, ou quaisquer outras visualizações de impacto 

do produto de seu patrocinador). 

 

Às vezes funciona a estratégia de atrelar o projeto à compra, pelo público, do produto ou serviço do 

patrocinador. Exemplos: a pessoa que comprar RS 30,00 de gasolina no posto de serviços da empresa 

patrocinadora, ganhará ingressos para um evento cultural ou receberá um produto cultural como brinde; 

quem for correntista do banco patrocinador ganhará desconto na compra de um ingresso ou de um 

produto cultural; até quem for acompanhante de um cliente da empresa patrocinadora ganhará desconto; 
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quem responder a uma pesquisa de opinião no final do evento cultural ganhará um cupom para 

participar de um sorteio do produto do patrocinador. Neste campo, a imaginação é o limite. Não tenha 

receio de oferecer retornos deste tipo. O seu patrocinador escolherá apenas os que realmente lhe 

interessarem. 

 

 Retornos Financeiros - referem-se aos benefícios fiscais concedidos pelas leis de incentivo, mas 

também a outros retornos que você poderá criar ou mostrar para seu patrocinador. Por exemplo: 

quem se tornar um novo cliente da empresa patrocinadora, no período de execução do projeto, 

ganhará um desconto especial, mais elevado, no ingresso ou na compra do produto cultural. A 

soma dos novos clientes significará lucro direto para o patrocinador. 

 

 Retornos Especiais (ou Exclusivos) - nesta parte, você pode oferecer benefícios para os 

funcionários da empresa patrocinadora (ingressos grátis, cursos, workshops, palestras etc.). Ou pode 

articular parcerias para diminuir custos, atingindo ao mesmo tempo um público extra. Por exemplo: 

uma Universidade pode participar de um projeto (técnica ou culturalmente), em troca de benefícios 

para seus alunos dentro do projeto. Pense em outros retornos exclusivos para o seu patrocinador, em 

função de seus produtos, seus serviços ou do público alvo que deseja atingir. É neste capítulo que 

você precisará demonstrar criatividade para atingir sua meta, que é obter o patrocínio efetivo do seu 

projeto. 

 

Deixe o patrocinador inteiramente à vontade para discutir livremente com você os melhores caminhos 

de retorno. Escreva sobre isso no Projeto, ao final desta parte. Proponha uma interação, um diálogo 

franco, para estabelecer uma cooperação produtiva e benéfica para ambas as partes. O Marketing 

Cultural deve ser essencialmente uma troca, onde todos os participantes (artista ou produtor cultural, 

público alvo, patrocinador e Poder Público) saem ganhando. 

 
PLANO DE MÍDIA 

 

Um Plano de Mídia deve conter todas as informações pertinentes às formas e canais de divulgação do 

projeto junto ao público. Pense no público alvo de seu projeto e descubra os canais mais adequados para 

atingi-lo. 

 

Os canais óbvios são os jornais, as revistas, as emissoras de rádio e de televisão. 
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Parte dessa divulgação será paga, através de anúncios. Este custo deve ser o menor possível - há 

produtores que orçam a mídia paga em 50% do valor global do projeto e assim sinalizam que seu 

projeto não tem, na verdade, força suficiente para atrair seu público alvo. Lembre-se de que uma das 

maiores vantagens do Marketing Cultural sobre a mídia paga é justamente a mídia espontânea, que é 

uma publicidade sem custo adicional para o patrocinador. Se o custo da mídia paga for excessivo, o 

interesse no patrocínio do projeto será bem menor - ou nenhum. 

 

Consulte os órgãos de imprensa e veja os preços de suas tabelas de propaganda. Chegando a um 

planejamento com custo viável, relacione a seguir, no Plano de Mídia do seu projeto cultural, onde você 

colocará anúncios pagos (rádios / revistas / jornais / televisão, se for o caso) e com que freqüência, em 

que dias ou horários, antes e depois da estréia ou lançamento do seu produto cultural. 

 

A outra parte da divulgação deverá ser simplesmente encaminhada às redações, através de press 

releases elaborados por você ou por assessores de imprensa ou de comunicação, dirigidos a editores-

chefes, colunistas ou jornalistas da área cultural, com o objetivo de obter mídia espontânea, sem custo 

adicional para o patrocinador. Faça um levantamento de todos os profissionais de imprensa (rádio / 

jornal / revistas / televisão) que poderiam divulgar seu projeto e relacione, no seu Plano de Mídia, de 

que forma eles receberão os comunicados relativos ao projeto (freqüência de envio de releases, veículos 

selecionados para receber o material, áreas jornalísticas que receberão as informações). 

 

É importante descobrir maneiras criativas de chamar a atenção dos jornalistas. Lembre-se de que as 

redações recebem inúmeros releases por dia e que neste universo você também precisará marcar um 

diferencial para o seu projeto. Uma estratégia simples é mandar aos jornalistas uma simples frase de 

impacto, precedida de "VEM AÍ", ou sucedida por um "AGUARDE". Depois são enviadas novas 

informações, que vão revelando aos poucos a natureza do projeto. O objetivo é despertar, de uma forma 

inteligente, a curiosidade dos jornalistas. 

 

Outro ponto fundamental é a conquista do Apoio Cultural de um veículo de imprensa, o que significa 

que ele divulgará gratuitamente (ou com preço reduzido) o projeto, em troca do crédito de apoio, 

eliminando assim custos do orçamento. Tente sempre conquistar apoios desse tipo, lembrando-se de que 

a adesão de um veículo específico de comunicação, por questões de ética comercial, exclui o apoio de 

todos os demais veículos diretamente concorrentes. Ofereça algum retorno em troca desse apoio de um 

órgão de imprensa. Como descontos para os jornalistas da casa ou mediante apresentação do veículo na 

bilheteria (se for jornal ou revista, beneficiando assim os leitores e permitindo aferir a força do veículo 

como instrumento de divulgação do projeto, pelo número de pessoas que desfrutarem da promoção). 
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Outro retorno possível é a menção do apoio feita ao microfone pelos próprios artistas participantes do 

projeto. Pense também como esses créditos de apoio podem ser colocados em locais estratégicos etc. 

 

Em seguida, você deverá relacionar no seu Plano outros canais convencionais de divulgação, tais como 

(e somente se houver necessidade para seu projeto): 

 

 Cartazes (formato, cores, quantidade, onde serão afixados - e onde ficará a logomarca do seu 

patrocinador); 

 Filipetas (formato, quantidade, onde serão distribuídas e onde ficará a logomarca do seu patrocinado 

- lembre-se de que as filipetas podem oferecer descontos para o público); 

 Faixas de rua - indicando onde ficará a logomarca do seu patrocinador; 

 Anúncio na Internet - indicando onde ficará a logomarca do seu patrocinador;  

 Out doors - indicando onde ficará a logomarca do seu patrocinador; 

 Painéis eletrônicos - indicando onde ficará a logomarca do seu patrocinador.  

 

Não perca de vista o fator custo. A mídia paga, por mais atraente que pareça, não pode nunca 

inviabilizar financeiramente o projeto. E lembre-se que nesses canais você também pode tentar a 

divulgação em troca do crédito de Apoio Cultural. 

 

Atenção: a Lei Rouanet limita em 25 % do valor global do projeto os recursos financeiros que 

podem ser usados em mídia paga. 

 

Veja se o seu projeto não requer mídias alternativas ou pouco convencionais, que podem até ser mais 

eficazes, tais como: homem-tabuleta, grupo de teatro percorrendo a praia para distribuir filipetas, moças 

bonitas entregando folhetos nos sinais de trânsito, faixa no avião da praia, anúncios em ônibus e coisas 

do gênero. Compare os custos com os canais mais convencionais e decida pela melhor relação 

custo/benefício. 

 

Por fim, pense em outros canais igualmente eficazes de comunicação com seu público alvo. Por 

exemplo: crianças podem ser melhor atingidas nas escolas que através dos jornais ou do rádio; jovens 

podem ser alcançados com maior eficácia nos lugares que costumam freqüentar (bares, clubes, 

academias de ginástica, praias, casas noturnas, escolas etc.); adultos podem ser atingidos pelo rádio do 

carro, jornais, mala direta, caixas de correio, clubes e bares que freqüentam, no trabalho etc.; a terceira 

idade pode ser atingida na própria residência, por mala-direta, telemarketing, consultórios médicos etc. 

Descubra por onde anda seu público alvo e planeje meios de comunicação eficazes para chegar até ele. 
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Acima de tudo, faça um Plano de Mídia coerente com os hábitos e anseios do público alvo que você 

necessita atingir. Consulte os próprios órgãos de imprensa para saber que tipo de público constitui a 

maioria de seus leitores, ouvintes ou telespectadores. Consulte as agências de propaganda para saber 

mais sobre mídia e sua eficácia. 

 

Aprenda a ser, além de um bom produtor cultural, um bom planejador da maneira que seu projeto será 

divulgado para o público em geral e para um público alvo em particular. 

As grandes agências de propaganda discutem hoje no mercado a COMUNICAÇÃO TOTAL, que nada 

mais é do que a superação das formas tradicionais de veiculação, como o "anúncio de TV". O 

profissional de comunicação do futuro deve ser capaz de "inventar a mídia". Você, produtor cultural, 

também pode participar desse processo e ajudar a criar o Marketing Cultural Total. 

 

Veja a seguir o resumo de um Plano de Mídia hipotético: 

 

Mídia Paga 

 

 Rádio - 8 (oito) inserções de 30 segundos por semana, pela tarde e à noite, nas emissoras "X", "Y" e 

"Z", durante as duas semanas anteriores à estréia; 4 (quatro) inserções por semana, durante um mês, 

após a estréia, nos mesmos horários, nas mesmas emissoras; 

 

 Jornal - 1 anúncio de lançamento, '/4 de página, sábado, nos veículos "Jornal A" e "Jornal B"; 4 

anúncios de manutenção, um por semana, às quintas-feiras, nos mesmos veículos, após a estréia; 

"Tijolinhos": 25, diários, após a estréia, nos mesmos veículos; 

 

 Revista - 1 anúncio de '/a de página por semana, no veículo "K", durante um mês, após a estréia; 

 

 Televisão (atenção: o alto custo deste tipo de anúncio precisa ser bem avaliado, antes de ser 

incorporado ao projeto) - 1 anúncio de 1 5 segundos, no horário entre 22 e 23h, 3 vezes por semana, 

antes da estréia, na emissora "H". 1 anúncio de 5 segundos, no mesmo horário e mesma emissora, 

três vezes por semana, durante duas semanas após a estréia; 

 

Observação: na maioria dos projetos, é suficiente o tipo de Mídia Paga acima relacionado. Mas alguns 

projetos poderão precisar de maior divulgação. Então será necessária a Mídia Complementar. Analise as 

melhores opções para o seu projeto. 



CÓLUM 
Marketing Cultural 

 

86 

E lembre-se: muitas vezes a empresa patrocinadora desejará criar juntamente com você o Plano de 

Mídia, através do seu Departamento de Comunicação Social ou da Agência de Propaganda que tiver a 

sua conta. Fique aberto para essa possibilidade. 

 

Mídias Complementares 

 

 Anúncio em ônibus - durante um mês, 1 5 dias antes e 1 5 dias após a estréia, nas linhas de ônibus 

"F-G" e "J-K"; 

 Painel eletrônico - 3 inserções diárias, no horário noturno, de 5 segundos, nos painéis "Q" e "R"; 

 

 Outras mídias possíveis (para análise da conveniência ou não): out doors l faixa no avião / camisetas 

com a logomarca do projeto / mala-direta / homem-tabuleta / folhetos em hotéis / faixas de rua / 

galhardetes no local do evento etc. 

 

 Cartazes - 500 (quinhentos), no formato 40 x 60 cm, a quatro cores, afixados no Centro e nos 

bairros "L", "M" e "N". 

 

 Filipetas - 5.000 (cinco mil), a serem distribuídas na praia e nos bairros "L", "M ", "N ", "0" e "P" 

 

Observação: inclua no seu Plano de Mídia a(s) estratégia(s) que você adotará para conseguir o interesse 

espontâneo dos órgãos de imprensa, como por exemplo a criação de expectativas, acirrando a 

curiosidade, revelando o projeto aos poucos. 

 

Busca de Mídia Espontânea 

 

 Coletiva de Imprensa - Dia tal, às 11 h, no Hotel "T" (ou no Auditório do Espaço Cultural "S", com 

coffee break. Falarão à imprensa o produtor, o diretor, um representante do patrocinador, e alguns 

integrantes do elenco principal. Serão convidados profissionais de imprensa atuantes nos veículos 

[Rádio / Revistas / Jornais / Emissoras de TV]; 

 

 Envio de Press Releases - 1 por semana, durante duas semanas, antes da estréia, para os veículos 

[Rádio / revistas / Jornais / Emissoras de TV]. O primeiro release enfocará [...]; o segundo abordará 

[...]. Os convites para os profissionais de imprensa serão entregues juntamente com o segundo 

release. O Assessor de Imprensa a ser contratado para divulgar o projeto será o(a) profissional 
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Fulano(a) de Tal. Após a estréia, será enviado mais 1 release, com novas informações sobre o 

andamento do projeto, para os mesmos veículos selecionados. 

 

Observação: lembre-se de que você pode ser criativo e inventar mídias não convencionais para o seu 

projeto. Se você chegar a este ponto, inclua no seu Plano: 

 

 

 

Mídia Alternativa ou Especial 

 

 Sugestões para estimular sua criatividade: divulgação em escolas ou universidades, envolvendo 

professores, alunos e elenco do seu projeto / divulgação nos espaços culturais da cidade, através de 

artistas vestidos com roupas curiosas / promoção através da Internet / encartes em jornais ou revistas 

de grande circulação / cupons dando desconto nos ingressos nos pontos de venda, lojas ou 

estabelecimentos do seu patrocinador. A imaginação, novamente, é o limite. 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Todo bom projeto cultural precisa ter um plano de trabalho realista. Para elaborar esse plano, basta 

dividir seu projeto nas etapas fundamentais de produção e analisar quantos dias de trabalho serão 

necessários para cumprir cada etapa com qualidade. Depois, é só montar tudo num gráfico como o que 

mostramos abaixo, no qual cada coluna representa uma semana de atividades (nosso exemplo hipotético 

refere-se à montagem de um peça de teatro): 

 
ETAPAS 1

o
 Mês 2

o
 Mês 3

o
 Mês 4

o
 Mês 5

o
 Mês 6

o
 Mês 

Contrato c/ 

patrocinador 

                        

Seleção de 

elenco 

                        

Realização dos 

ensaios 

                        

Criação de 

figurino 

                        

Criação de 

cenário 

                        

Montagem do 

cenário 
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Trilha  

Sonora 

                        

Divulgação p/ 

imprensa 

                       

 

 

Estréia do 

espetáculo 

                        

Temporada 

prevista 

                        

A apresentação do Cronograma de Execução tem a vantagem de permitir a visualização do conjunto do 

projeto, bem como o número de dias consumido por cada etapa. Mas, se você preferir, apresente o 

Cronograma através de um texto: 

 
1

a
 Etapa Assinatura de contrato com o patrocinador 1 semana 

2
a
 Etapa Seleção do elenco 4 semanas 

3
a
 Etapa Realização dos ensaios 14 semanas 

4
a
 Etapa Criação de figurino 4 semanas 

5
a
 Etapa Criação de cenário 7 semanas 

6
a
 Etapa Montagem do cenário 7 semanas 

7
a
 Etapa Trilha sonora 7 semanas 

8
a
 Etapa Divulgação para a imprensa 2 semanas 

9
a
 Etapa Estréia Dia tal 

10
a
 Etapa Temporada prevista 4 semanas 

 

Nunca apresente um projeto para o patrocinador em potencial sem um Cronograma de Execução (ou 

Plano de Produção). É um elemento fundamental de qualquer projeto, que sinaliza profissionalismo, 

competência técnica e capacidade de gestão administrativa do projeto. 

 
ORÇAMENTO 

 

Muitos artistas e produtores culturais perdem seu patrocinador porque não sabem elaborar orçamentos. 

Se necessário, peça ajuda a um contador, economista, ou alguém que tenha experiência no assunto, 

antes ou depois do levantamento dos custos básicos. O fundamental é fazer o levantamento de todos os 

custos do seu projeto, e trabalhar apenas com preços realistas de mercado, sem superfaturamentos nem 

preços baixos demais. Faça um orçamento detalhado e transparente. Não vale a pena tentar ganhar 

dinheiro extra, "escondendo-o" em outros itens do orçamento. É melhor assumir com clareza quanto 

você deseja ganhar com seu trabalho. Não trabalhe com preços que você não tenha certeza de que são 

aqueles correntes no mercado. 
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Os itens essenciais a um orçamento de projeto cultural são os seguintes relacione somente aqueles que 

são indispensáveis ao seu projeto): 

 

 Direitos autorais (do escritor de um livro ou de peça de teatro, de compositor e/ou autor de obra 

musical, de obra de artes plásticas ou de fotografias, de coreografia, de design, de obra multimídia); 

 

Observação: alguns projetos envolvem direitos patrimoniais (como os que um produtor 

cinematográfico tem sobre um filme ou cópia em vídeo decorrente, uma gravadora tem sobre discos ou 

músicas gravadas através de seu selo etc. Informe-se sobre essas questões legais, e quais são as 

empresas ou entidades arrecadadoras de direitos envolvidas, se o seu projeto envolver obras de 

terceiros) 

 

 Despesas com pessoal (diretor, produtor, assistentes, elenco principal, elenco secundário ou de 

apoio, técnicos permanentes, técnicos eventuais, técnicos especializados, administrador, contador, 

pesquisadores, consultores, passagens aéreas ou terrestres, hospedagens, alimentação); 

 

 Despesas com materiais (filmes, fitas ou discos virgens, material para cenários ou figurinos, 

programas, ingressos, disquetes para computador, papéis, envelopes etc.); 

 

 Despesas de produção (aluguel de estúdios ou ilhas de edição, aluguel de espaços para ensaios, 

aluguéis de equipamentos, som e luz, mesas de comando, transportes de equipes ou materiais etc.); 

 

 Despesas com divulgação (custos gráficos de cartazes, filipetas, convites, folhetos, encartes, mídia 

paga[rádio/jornal/revistas/TV], camisetas promocionais, brindes, assessoria de imprensa, coquetel 

de lançamento, entrevista coletiva com a imprensa etc.); 

 

 Impostos e encargos sociais (veja com um contador em que consistem, conforme a natureza do seu 

projeto). 

 

Você poderá ainda incorporar ao seu orçamento os custos de: 

 

a) Elaboração de projeto: este custo adicional ocorrerá se você contratar um profissional terceirizado 

para elaborar o projeto para o patrocinador. As leis de incentivo estabelecem limites para o pró-labore 
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desses profissionais terceirizados. Informe-se sobre os valores máximos permitidos, antes de contratá-

los. Um valor normalmente aceito é o de 5 % (cinco por cento) do valor global do projeto. 

 

b) Agenciamento: este custo entra em cena se você decidir ou precisar de contratar um profissional 

captador de recursos, para vender o seu projeto ao patrocinador. É importante que esse profissional 

acompanhe o projeto desde o começo ou que o conheça com profundidade, antes de procurar um 

patrocinador, para que saiba transmitir com segurança informações detalhadas sobre a proposta. As leis 

de incentivo também estabelecem limites para o pró-labore dos captadores de recursos. Informe-se sobre 

os valores máximos permitidos, antes de contratá-los. Os limites são: 10% (dez por cento) para projetos 

com valor global até R$ 500.000,00; 5% (cinco por cento) para projetos entre R$ 500.000,00 e R$ 

1.000.000,00; e 1% (um por cento) para projetos acima de R$ 1.000.000,00. 

 

Em seu projeto, logo após o Orçamento, coloque a tabela de descontos nos impostos permitidos pela(s) 

lei(s) de incentivo em que você enquadrou seu projeto antes de encaminhá-lo ao patrocinador em 

potencial. E calcule, tendo como base o valor global do seu projeto, qual o valor real do(s) incentivo(s) 

que a empresa poderá desfrutar. Essa é uma ótima estratégia de venda. Procure os órgãos públicos 

responsáveis pelo recebimento e aprovação de projetos para conseguir essas tabelas. 

 

Atenção: no âmbito da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, existem áreas culturais que 

permitem às empresas patrocinadoras descontar 100% do valor do projeto. Isso acontece graças à 

Medida Provisória N.°1.589, de 24/09/1997, assinada pelo Presidente da República, que passou a 

conceder 100% de incentivo para projetos ligados às seguintes áreas culturais: 

 

1) Artes Cênicas (teatro / dança / circo / ópera); 

2) Música erudita ou instrumental; 

3) Circulação de exposições de artes plásticas (ou seja, só mostras itinerantes é que ganham 100% de 

incentivo); 

4) Livros de arte (sobre pintura, desenho ou fotografia), livros de valor humanístico (ensaios) ou livros 

com valor literário (poesia / crônica / romance / novela); 

 

c) Doação de acervos para museus ou bibliotecas (atenção: como se trata de doação, neste caso as 

empresas não poderão fazer propaganda do seu patrocínio). 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
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O próximo passo, agoira, é propor ao seu patrocinador em potencial o valor, em dinheiro, das parcelas 

mensais que você deseja receber para viabilizar o seu projeto. Uma estratégia simples é dividir o valor 

total do projeto pelo número de meses de trabalho. Assim, se o seu projeto custar R$ 100.000,00 e vai 

exigir 5 meses de trabalho, você poderá propor 5 parcelas de R$ 20.000,00. 

 

Mas, atenção, analise bem, antes, o seu Plano de Trabalho (que chamamos aqui de Cronograma de 

Execução) e veja se não há meses em que a soma das despesas do período é maior do que nos outros 

meses. Por exemplo: no seu projeto, que vai durar 5 meses, e vai custar R$ 100.000,00, você poderá 

precisar de R$ 10.000,00 no primeiro mês, R$ 20.000,00 no segundo, R$ 40.000,00 no terceiro, R$ 

15.000,00 no quarto e R$ 1 5.000,00 no quinto e último mês. Nesse caso, é melhor propor ao seu 

patrocinador duas parcelas mensais de R$ 35.000,00 e mais duas de R$ 15.000,00, sem pedir nada no 

quinto e último mês. 

 

Faça seu Cronograma de Desembolso em função da soma das despesas de cada mês. É só ver quais os 

itens do seu Orçamento que estão implicados em cada mês de trabalho, para que não faltem recursos 

durante a execução do projeto. 

 
Tenha sempre em mente que o seu Cronograma de Desembolso é apenas uma proposta inicial. O seu patrocinador, 

caso se interesse pelo seu projeto, poderá fazer uma oferta diferente de desembolso mensal das parcelas, que seja 

mais adequada à rotina financeira da sua empresa. Nesse caso, vocês estudarão juntos a melhor maneira de 

quantificar as parcelas mensais em dinheiro, não só para viabilizar o projeto, mas também em função das datas em 

que o patrocinador paga seus impostos, de modo que o acerto final seja um bom negócio para ambas as partes. 
 
ANEXOS 

 

Os Anexos constituem a parte final do seu projeto. 

 

Mostre que os Anexos são um conjunto de informações separadas do restante do projeto, pois sua 

função é a de complementar ou detalhar as informações anteriores. Isso pode ser feito simplesmente 

através de uma página de abertura, onde constará somente a palavra "Anexos". Se preferir, faça um 

índice com o conteúdo dos Anexos, indicando a numeração das páginas correspondentes. 

 

Sempre insira no começo dos Anexos os currículos artísticos e dos profissionais mais importantes do 

ponto de vista da realização do projeto. Selecione tudo que demonstre o poder de atração do público 

alvo. 
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Logo a seguir, coloque as cópias de recortes de jornais e revistas com as matérias jornalísticas positivas 

sobre os trabalhos realizados no passado por você, sua empresa de produção cultural ou do grupo 

artístico que estará no centro do projeto. 

 

Coloque currículos sintéticos nos Anexos, selecionando apenas as informações mais relevantes da 

trajetória profissional de cada um. Assim haverá maiores chances de que eles sejam lidos. E selecione 

apenas as informações vinculadas ao projeto. Por exemplo, se você tem formação profissional ou 

experiência em duas áreas culturais, faça um currículo onde apenas uma delas - a área de trabalho do 

projeto - será valorizada. Só se o projeto exigir competência nas duas áreas é que você precisará colocar 

em destaque sua dupla experiência. 

 

O fundamental é ter em mente que currículos muito extensos podem dar a impressão de que o 

profissional precisa "dourar demais a pílula" e está, na verdade, apenas "mascarando" sua inexperiência. 

0 mesmo raciocínio vale para as cópias de recortes de jornais ou revistas que documentam trabalhos 

passados. Selecione somente os mais importantes, que estejam diretamente ligados à área do seu projeto 

presente. 

 

Se na Apresentação ou na Justificativa do seu projeto você citou alguma estatística, alguma pesquisa de 

opinião ou de hábito de consumo ou interesse cultural, é bom que, nos Anexos, você insira a pesquisa 

completa, para dar ao seu patrocinador em potencial informações adicionais que permitam a ele tomar 

uma decisão bem fundamentada. 

 

Há projetos que envolvem plantas arquitetônicas, plantas baixas de logradouros públicos ou do interior 

de espaços culturais, bem como desenhos de cenários especiais, desenhos técnicos de equipamentos etc. 

Materiais desse tipo também devem ser colocados nos Anexos, para que a parte inicial do seu projeto 

(da Apresentação ao Cronograma de Desembolso) seja a mais sintética possível, facilitando e 

estimulando a leitura de quem for avaliar sua proposta. Se o profissional que analisar o seu projeto 

chegar à leitura dos Anexos é porque ficou verdadeiramente interessado na sua proposta. Assim, faça 

dos Anexos o arremate final do seu processo de conquista de patrocínio. Dê as informações detalhadas 

(e inteligentes) que poderão levar seu patrocinador em potencial a dar uma resposta final positiva. 

 

Cartas de Apoio Cultural também são elementos preciosos para constar dos Anexos. Se um veículo de 

comunicação (emissora de rádio ou jornal diário) estiver disposto a divulgar seu projeto em troca do 

crédito de Apoio Cultural, uma carta oficializando essa colaboração certamente sensibilizará seu 

patrocinador. O mesmo vale para gráficas dispostas a imprimir cartazes, programas ou filipetas em troca 

do crédito de apoio. Outras firmas com tradição de apoio cultural também poderão elaborar cartas de 
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apoio: fornecedores de fotolito, laboratórios fotográficos (cópias ou ampliação de fotos para 

divulgação), buffets e distribuidores de vinhos (apoio ao coquetel) e assim por diante. 

 

Cartas de Recomendação de pessoas famosas (com atuação importante na área do seu projeto) também 

podem ajudar na valorização da imagem profissional do autor do projeto. Artistas e produtores culturais 

ainda não muito conhecidos podem - e devem - obter de artistas mais renomados que pertençam a seu 

círculo de relações um aval por escrito sobre sua competência profissional. 

 

Lembre-se também de que para cada tipo de produto cultural que você deseje viabilizar através do seu 

projeto, será necessário dar uma amostra ao patrocinador. Nessa perspectiva, um produto que enfocará o 

trabalho de um pintor ou um fotógrafo (em filme, vídeo, livro, catálogo etc.) exigirá um conjunto de 

fotografias sobre o trabalho dos artistas que serão o tema principal do seu projeto. 

 

Um livro de arte vai exigir a apresentação de um projeto gráfico (uma "boneca"), que esteja o mais 

próximo possível do produto final. 

 

Um grupo de dança exigirá um vídeo, pois apenas fotos não podem dar uma boa idéia da sua qualidade 

artística. 

 

Um produto musical deverá ser acompanhado de uma fita cassete, um CD ou, de preferência, um vídeo 

que registre a performance do artista ou da banda em questão. 

 

Enfim, faça dos Anexos do seu projeto a coroação da sua estratégia de marketing cultural, conquistando 

o interesse definitivo do seu patrocinador por meio de informações técnicas mais detalhadas. 

 

 


