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A oficina “Leis de Incentivo e Fomento Cultural” visa abordar, de forma geral, a 
legislação vigente no Brasil, as garantias, direitos e deveres previstos na Constituição 
Federal, bem como a linhas do fomento e patrocínio público e privado, seus conceitos e 
particularidades. Além de fazer um recorte para a legislação e linhas de apoio vigente 
no Distrito Federal, de forma a identificar a mais adequada para cada projeto cultural 
apresentado pelos participantes.

EMENTA

•	 Apresentar aos participantes um panorama geral das Leis de Incentivo e 
Fomento à Cultura em âmbito nacional e local, bem como as linhas de 
financiamento e patrocínio de projetos culturais;

•	 Identificar possíveis editais/programas de financiamento cultural, de acordo 
com os projetos dos participantes e indicar os encaminhamentos necessários 
para cada um.

OBJETIVO

A oficina tem como objetivo apresentar aos participantes um panorama geral 
das Leis de Incentivo e Fomento à Cultura em âmbito nacional e local, bem como as 
possíveis linhas de financiamento e patrocínio de projetos culturais. 

Para desenvolvimento dos temas, a oficina propõe que, antes de entrar nos tópicos 
das leis de incentivo e fomento, os participantes reflitam sobre os conceitos e marcos 
que englobam as práticas e os direitos culturais. Bem como, apresentar um panorama 
das legislações internacionais e o entendimento da cultura como direito de cidadania.

Como proposta de exercício prático, os participantes serão chamados a apresentar 
seus projetos culturais (ou elaborar especificamente para o exercício) e, a partir do 
que foi tratado na oficina, praticar a formulação de uma proposta de trabalho para 
identificação de editais e programas de financiamento cultural, nos quais seus projetos 
possam ser viabilizados e pleitear recursos para sua realização. A oficina finaliza com 
uma avaliação da sua realização.

APRESENTAÇÃO
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A cultura reflete o modo de vida de uma sociedade, além de interferir em seu 
modo de pensar e agir, sendo fator de fortalecimento da identidade de um povo e 
indubitavelmente de desenvolvimento humano. 

A “cultura refere-se tanto ao modo de vida total de um povo – 

isso inclui tudo aquilo que é socialmente aprendido e transmitido, 

quanto ao processo de cultivo e desenvolvimento mental, subjetivo e 

espiritual, através de práticas e subjetividades específicas, comumente 

chamadas de manifestações artísticas”

(José Márcio Barros, 2007)

Como apresenta a Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural, (UNESCO, 
2002): A cultura é um conjunto de traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais 
e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. A cultura engloba, 
além das artes e das letras, o modo de viver junto, o sistema de valores, as tradições 
e crenças. 

1. O que é Cultura?

IDENTIDADE, DIVERSIDADE E PLURALISMO
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Os Direitos Culturais, além de serem direitos humanos previstos expressamente 
na Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), no Brasil encontram-se 
normatizados na Constituição Federal de 1988, devido à sua relevância como fator 
de singularizarão da pessoa humana. (O Direito de Acesso à Cultura e a Constituição 

Federal - Sheilla Piancó, 2011)

“Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, 

cuja história remonta à Revolução Francesa e à sua Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que sustentou serem os 

indivíduos portadores de direitos inerentes à pessoa humana, tais 

como direito à vida e à liberdade.”

(Bernardo Novais da Mata Machado, 2007)

Os direitos fundamentais culturais passaram a se referir a todas as manifestações 
materiais e imateriais dos diversos grupos humanos. Foi dessa forma como o constituinte 
brasileiro concebeu esses direitos, prevendo-os nos artigos 215 e 216 da CF. 

Seção II 
DA CULTURA 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 
afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os 
diferentes segmentos étnicos nacionais. 

3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando 
ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que 
conduzem à: 

I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 
II produção, promoção e difusão de bens culturais; 
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em                                

suas múltiplas dimensões;

2. Cultura como Direito de Cidadania 

 Por que a Cultura é ou deve ser um direito cidadão? 
O que você entende por cultura e cidadania?
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Anotações

IV democratização do acesso aos bens de cultura; 
V valorização da diversidade étnica e regional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Referências

•	 Com efeito, no art. 215, estabelece-se a obrigação do Estado de proteger 
todas as manifestações populares, indígenas, afro-brasileiras e de todos os 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, enquanto que, 
no art. 216, define-se o patrimônio cultural brasileiro como o conjunto de bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
que sejam portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

(Revista de Informação Legislativa - Brasília a. 45 n. 177 jan./mar. 2008)
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Anotações

•	 Verifica-se, que o constituinte mostrou-se preocupado em garantir a todos os 
cidadãos brasileiros o efetivo exercício dos direitos culturais, o acesso às 
fontes da cultura nacional e a liberdade das manifestações culturais.

Cabe ao Estado, “assegurar o direito de acesso às obras culturais 

produzidas, particularmente o direito de fruí-las, o direito de criar as 

obras, isto é, produzi-las, e o direito de participar das decisões sobre 

políticas culturais”

(Marilena Chauí, 2006)

•	 Tradicionalmente, os direitos fundamentais têm sido classificados em três 
gerações de direitos, levando em consideração a época histórica do seu 
surgimento. Nesse sentido, a primeira geração de direitos, que compreende 
os direitos individuais e políticos, surgiu juntamente com a reafirmação do 
individualista e abstencionista Estado Liberal de Direito, no m do século XVIII. A 
segunda geração, que abrange os direitos sociais, econômicos e culturais, foi 
produto das lutas e reivindicações sociais que de agraram o intervencionista 
Estado Social de Direito, consolidado na segunda década do século XX. Por 
último, a terceira geração, que abarca todos os direitos difusos, está ainda em 
fase de desenvolvimento e ampliação do atual Estado Democrático.

(Revista de Informação Legislativa - Brasília a. 45 n. 177 jan./mar. 2008)

•	 Os direitos culturais, incluídos na segunda geração dos direitos fundamentais, 
surgiram nos inícios do século XX, com o intuito de defender e promover 
basicamente o direito à educação, visto que, à época, a expressão direito 
cultural estava associada à idéia de instrução. Com o passar dos anos, 
e graças ao processo mundial de globalização e aos aportes teóricos do 
Multiculturalismo, ampliou-se o conteúdo do termo cultura, sendo hoje 
entendido como toda manifestação criativa e própria do sentir e pensar de um 
grupo social.

(Revista de Informação Legislativa - Brasília a. 45 n. 177 jan./mar. 2008)
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•	Assim foram aprovadas, nas 31a e 33a sessões gerais da UNESCO 
em 2002 e 2005, respectivamente, a “Declaração Universal sobre 
Diversidade Cultural” e a “Convenção sobre a proteção e promoção 
da diversidade das expressões culturais” estabelecendo entre seus 
princípios: “Art. 2o Princípios orientadores (...) 3. Princípio da igual 

dignidade e do respeito de todas as culturas - A proteção e a promoção 
da diversidade das expressões culturais implicam o reconhecimento da 
igual dignidade e do respeito de todas as culturas, incluindo as das pessoas 
pertencentes a minorias e as dos povos autóctones.” 

(UNESCO, 2006)

•	 No atual mundo globalizado, a defesa da diversidade cultural torna-se um 
imperativo ético indissociável do respeito à dignidade humana, conforme o 
disposto na “Declaração Universal sobre a diversidade cultural” da UNESCO. 
Assim, não é mais possível aceitar que as manifestações cultu- rais dos povos 
minoritários continuem não apenas sendo ignoradas, mas subjugadas, 
menosprezadas e até exterminadas. No século XXI, a humanidade ainda tem 
a chance de superar os erros do passado, porque o reconhecimento e o 
respeito do Outro constituem pressupostos para a construção e solidificação 
de uma sociedade pacífica. 

(Revista de Informação Legislativa - Brasília a. 45 n. 177 jan./mar. 2008)

Anotações
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O acervo cultural de um País é um processo em constante formação. Ele vem das 
manifestações e registros de seus primeiros habitantes – no caso do Brasil, antes mesmo 
da chegada dos europeus. No entanto, foi a partir da década de 1930 que o governo 
passou a se preocupar em desenvolver sistemas e repartições destinadas a organizar e 
apresentar à população parte de seu legado artístico e cultural, até então desconhecido 
pela maioria. 

(Panorama setorial da cultura brasileira 2011/2012 / Gisele Jordão, 

Renata R. Allucci – São Paulo : Allucci& Associados Comunicações, 2012)

A produção cultural de uma determinada sociedade engloba um número quase infinito 
de saberes e fazeres, e seu estudo exige um esforço permanente de reflexão e de análise. 
Qual deve ser o papel das políticas públicas no universo da cultura? O que são políticas 
públicas culturais? 

Na última década, foram intensificadas as discussões acerca da responsabilidade 
do Estado sobre a produção cultural nacional e acerca dos princípios que devem reger a 
elaboração das políticas culturais, tanto no âmbito da administração federal como no dos 
governos locais. Tais discussões, entretanto, não têm sido seguidas por estudos sistemáticos 
no que diz respeito ao acompanhamento e análise da atuação política do Estado no 
campo da cultura.

(Política Cultural no Brasil: Breve Histórico / Lia Calabre,  
Pesquisadora Fundação Casa de Rui Barbosa)

3. O Estado Brasileiro e a Cultura

Anotações
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•	 Início dos anos 1930, Getúlio Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde (MES). 

•	 Para assumir o cargo de Ministro do MES, Vargas convida o advogado e intelectual mineiro Gustavo 
Capanema, que ocupou o cargo de 1934 a 1945. 

•	 Em 1937, é criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). O advogado 
Rodrigo Melo Franco de Andrade elabora o formato final da legislação para o SPHAN e é nomeado 
seu diretor, assim permanecendo até 1967.

•	 Em 1o de julho de 1938, Vargas assina o decreto de lei que cria o Conselho Nacional de Cultura 
(CNC).

•	 Após 1945, o mundo está saindo da 2a Guerra Mundial. Nesse cenário, é criada a UNESCO – 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o intuito de “criar 
condições para o diálogo entre civilizações, culturas e povos, com base no respeito pelos valores 
partilhados”, e da qual o Brasil participa ratificando sua constituição.

•	 Atendendo ao compromisso assumido ao validar a criação da UNESCO, o Brasil cria, juntamente com 
o Ministério das Relações Exteriores, o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), 
que seria a instituição nacional responsável pelo diálogo com outras similares da Organização. O 
IBECC, por sua vez, cria, em novembro de 1947, a Comissão Nacional de Folclore que deu origem 
às subcomissões estaduais, muitas delas atuantes até hoje. 

•	 Em 1953, com Vargas novamente na presidência, desta vez eleito pelo voto popular, o Ministério 
da Educação e Saúde é desmembrado, com a criação do Ministério da Saúde e do Ministério da 
Educação e Cultura.

•	 O próximo presidente é Juscelino Kubitschek. A grande marca de seu governo é a cons- trução de 
Brasília, nova capital da República, assim como o famoso lema, que pregava que o Brasil cresceria 
“50 anos em 5”. JK lançou o Plano de Metas, conjunto de medidas para o desenvolvimento 
econômico que priorizava o processo de industrialização.

•	 Pode-se considerar que de Dutra a Juscelino há pouca atuação governamental na esfera da cultura. 
As ações dão continuidade ao que fora realizado até então. Os investimentos estatais priorizam 
outras áreas que não a da cultura. Porém, é o momento da amplificação dos meios de comunicação 
de massa – rádio, televisão, cinema – com a criação de centenas de emissoras de rádio, da 
Companhia Cinematográfica Vera Cruz, da Atlântida Cinematográfica e a fundação da TV Tupi, 
e de investimentos privados em atividades ligadas à nascente indústria cultural. Também tem início 
um movimento de politização nas artes, principalmente por meio do teatro, além do surgimento de 
novas correntes artísticas, como a Bossa Nova e o Cinema Novo.

•	 O golpe de 1964, que tem como justificativa o combate à iminente possibilidade de implementação 
de um regime comunista e à subversão, impõe um governo militar que coloca em prática um projeto 
desenvolvimentista.

•	 Em 1967, é criado o Conselho Federal de Cultura (CFC), dividido em quatro câmaras – artes, letras, 
patrimônio histórico e artístico nacional e ciências humanas e com seus 24 membros nomeados 
diretamente pelo presidente da República.

•	 Os anos de 1970 são férteis em empreendimentos privados nos campos das indústrias fonográficas, 
editorial e televisiva; estas, por sua vez, recebem incentivos do governo por serem canais de 
propagação de uma nação integrada – objetivo do novo regime –, instrumentos de segurança e 
controle e de centralização simbólica.

HISTÓRICO
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•	 Na década de 70, é criado no MEC, o Departamento de Assuntos Culturais (DAC), que tem papel 
executivo e que implementa, por exemplo, o Plano da Ação Cultural (PAC). 

•	 Em 1974, com Ernesto Geisel na Presidência e Ney Braga como Ministro da Educação e Cultura, tem 
início um período de reformulações na área, como forma de preservar os bens culturais do País e não 
permitir o enfraquecimento da identidade nacional. Em1975 o Governo lança a Política Nacional de 
Cultura.

•	 É desse momento a criação da Fundação Nacional de Arte (Funarte) atuando ao lado do Instituto 
Nacional de Folclore (INF). E ainda, criação da Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen); da 
Fundação do Cinema Brasileiro (FCB); do Conselho Nacional de Cinema; do Conselho Nacional de 
Direito Autoral; do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) e a reformulação da Embrafilme 
(criada em 1969).

•	 Em 1979, é efetivamente implementada a Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC) dentro do MEC, em 
substituição ao DAC. Em 1981, a fusão da SEAC com o SPHAN criava a Secretaria de Cultura (SEC), 
para a qual Aloísio Magalhães foi escolhido secretário, permanecendo até 1982. Pela primeira vez, 
todos os órgãos da cultura são vinculados a uma mesma instituição, a SEC. 

•	 Em março de 1985, é criado o Ministério da Cultura, no governo de José Sarney. Em de 2 de julho 
de 1986, é elaborada e promulgada a Lei no 7.505, primeira legislação federal de incentivo fiscal à 
produção cultural. 

•	 Em 1988 é promulgada a nova Constituição Federal que garante a Cultura como direito cidadão.

•	 O governo Collor promove diversas mudanças e, entre elas, a transformação do Ministério da Cultura 
em Secretaria,  o fechamento de diversos órgãos e a criação do Instituto Brasileiro do Patrimônio 
Cultural (IBPC) e o Instituto Brasileiro da Arte e Cultura (IBAC). Em 1991 o Secretário de Cultura Sérgio 
Paulo Rouanet, promulga uma nova lei de incentivo ao investimento em cultura (Lei  Rouanet), e que 
apresenta três mecanismos de utilização: o Mecenato; o Fundo Nacional de Cultura (FNC); e o Fundo 
de Investimento Cultural e Artístico (Ficart), que não chegou a funcionar. 

•	 Com a renúncia de Collor, seu vice Itamar Franco assume a presidência e, entre outras medidas, 
restabelece o Ministério da Cultura. Em 1993 é aprovada a Lei de Audiovisual. 

•	 Em 1995, é eleito Fernando Henrique Cardoso, que aprova o “Plano Diretor da Reforma do Aparelho 
do Estado”. Durante os oito anos de governo, o Ministro da Cultura é Francisco Weffort e o lema deste 
período é “Cultura é um bom negócio”, buscando o desenvolvimento da cultura por meio da participação 
das empresas privadas, com patrocínios cuja contrapartida é o benefício fiscal. 
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•	 Em 2003, o presidente eleito é Luis Inácio Lula da Silva, que convida o cantor e compositor Gilberto 
Gil para assumir o Ministério da Cultura. 

•	 Em 2003 o MinC realiza o Seminário Nacional “Cultura para Todos”,  a primeira de uma série 
de ações voltadas ao envolvimento dos cidadãos na avaliação e direcionamento dos rumos das 
políticas culturais. 

•	 Em 2006, é elaborado e encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei do Plano Nacional 
de Cultura (PNC), resultante da 1a Conferência Nacional de Cultura (CNC) realizada em 2005.

•	 O Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) é criado em 2007 como órgão colegiado do 
Ministério da Cultura para “propor a formulação de políticas públicas.

•	 Em 2008 é lançado o Vale-Cultura (PL 5798/09).
 
•	 Em 2010 é realizada a II Conferência Nacional de Cultura, que mobiliza mais de 3.200 municípios 

e 225 mil pessoas para discutir prioridades na área da cultura .Nesse mesmo ano é enviado ao 
Congresso Nacional o PL n. 6722/2010 que institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo 
à Cultura – Procultura; e sancionada a Lei n. 12.343/10 – que institui o Plano Nacional de Cultura 
(PNC) e cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC). 

HISTÓRICO
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O que é o Mecenato

O mecenato é tido como o apoio económico oferecido por um patrono ou instituição 
influente com o objetivo de promover atividades do domínio cultural, científico, social 
ou outro. Apesar de ser apoio altruísta e “desinteressado”, não é raro que as entidades 
beneficiadas dediquem ou façam menção ao apoio do seu patrono, consolidado o 
seu estatuto. O termo mecenas vem do nome de um ministro do Imperador Augusto 
que, pelo seu apoio às gentes das letras e das artes, deu origem ao Mecenato.

O que é o Patrocínio

Essencialmente, o patrocínio é uma relação comercial entre duas entidades. De um 
lado está uma empresa patrocinadora que oferece um suporte – bem, serviços, ou 
financiamento – e do outro está outra empresa patrocinada que, ao usufruir desse 
benefício, tem como contrapartida de oferecer direitos, associação e/ou visibilidade 
ao primeiro. Numa espécie de simbiose entre duas entidades, procura-se estabelecer 
uma associação positiva entre imagem, marcas e produtos/serviços e um evento, 
atividade ou organização.

O que é incentivo fiscal

Criados pelo governo — que pode ser municipal, federal ou estadual — os 
incentivos fiscais correspondem à desoneração ou eliminação de um devido tributo 
mediante uma ação que colabore para a sociedade de algum jeito.
Ele é criado por lei e tem como objetivo estimular que empresas tomem uma 
determinada atitude. Em troca, elas podem pagar menos impostos, de modo que 
todos saiam ganhando desse processo. O seu caráter não é obrigatório. Assim 
sendo, dentre os elegíveis, só precisa participar quem desejar.

4. Fomento e formas de Patrocínio

Anotações
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Anotações

Incentivos baseados em mecanismos de renúncia fiscal

•	 Crescimento no setor cultural brasileiro marcado pela presença do poder público 
como principal agente de fomento e estímulo à cultura. 

•	 O Estado, por meio de mecanismos de renúncia fiscal, tem contribuído para 
o investimento em produções culturais em todo o país, com ênfase na Região 
Sudeste e, particularmente, nos estados e nas cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro, locais de maiores concentrações de produção e obtenção de patrocínios. 

•	 No caso dos incentivos fiscais direcionados à cultura, o poder público estimula 
a participação da iniciativa privada e apoia a produção cultural do país por 
meio de benefícios fiscais. No plano federal, a Lei Rouanet permite a dedução 
de parte ou do total do valor investido em projetos previamente aprovados pelo 
Ministério da Cultura (MinC) no imposto de renda de pessoas jurídicas e de 
pessoas físicas. 

•	 Em nível estadual, esse incentivo fiscal se dá por meio da dedução de parte 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido pelas 
pessoas jurídicas ao fisco. Desse modo, as empresas que tiverem interesse em 
investir no mecenato cultural deverão apoiar projetos culturais previamente 
aprovados pelas secretarias estaduais de cultura (Secults) ou por outros órgãos 
responsáveis pela operação das leis estaduais de incentivo à cultura (LICs). 

•	 Em nível municipal, a renúncia fiscal municipal concede dedução do Imposto 
sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Urbana (IPTU) para fomentar projetos culturais executados nos limites 
geográficos dos municípios. Essa possibilidade depende da existência de uma 
legislação de incentivo à cultura aprovada pela câmara municipal e imple- 
mentada pelas prefeituras. 
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Programas de fomento por meio de fundos orçamentários

•	Os fundos públicos de apoio à cultura são importantes instrumentos 
de fomento às atividades artísticas e culturais a fundo perdido. Portanto, 

esse tipo de apoio financeiro diferencia-se das leis de incentivo à cultura, que 
se baseiam nos mecanismos de renúncia fiscal na medida em que dispensam a 
captação de recursos junto a empresas públicas e privadas. 

•	 Nessa modalidade de financia- mento, os projetos são selecionados por editais 
públicos lançados periodicamente pelo Ministério da Cultura (MinC) e pelas 
secretarias e fundações estaduais e municipais de cultura. A seleção dos 
projetos culturais seguem as regras estipuladas pelas leis ou pelos decretos que 
regulamentam os fundos. 

•	 No plano nacional, o MinC possui diversos programas, bolsas, concursos e 
prêmios, como o Cultura Hip Hop, o Conexão Cultura Brasil, Cultura Afro-
Brasileira, Pontos e Pontões de Cultura, fomentos à produção audiovisual, à 
literatura e aos empreendimentos da economia criativa, entre outros. 

•	 Nos estados e municípios, as assembléias legislativas e câmaras municipais 
têm aprovado diversas leis para a constituição de fundos de fomento à cultura.

 
•	 A fonte de recursos dessas políticas públicas de apoio à cultura geralmente 

está atrelada a um determinado percentual das receitas correntes líquidas da 
administração pública.

•	 Em alguns estados, a legislação prevê a possibilidade de as empresas 
públicas e privadas aportarem recursos diretamente nos fundos orçamentários 
mediante dedução no saldo de ICMS a ser recolhido aos cofres públicos. Essa 
articulação entre mecanismos de renúncia fiscal do mecenato cultural e os fundos 
orçamentários de apoio à cultura ocorrem, por exemplo, em Pernambuco. 

•	 A legislação também prevê a criação de conselhos de cultura, formados de 
forma paritária entre administração pública e sociedade civil. Em muitos casos, 
essas instâncias possuem poder deliberativo para estabelecer critérios de 
seleção, aprovar projetos, fiscalizar a aplicação dos recursos e analisar as 
prestações de contas dos proponentes. 

Anotações
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Editais de empresas públicas e privadas

As políticas de apoio à cultura e os editais de patrocínio de empresas públicas e 
privadas cumprem um papel fundamental para viabilizar milhares de projetos de produção, 
exibição e distribuição de bens, produtos e serviços culturais. Essas iniciativas, em geral, 
estão articuladas com as leis de incentivo à cultura nos níveis federal, estadual e municipal. 

Após aprovarem os projetos nesses editais, as empresas públicas e privadas solicitam 
que o proponente inscreva e aprove seu projeto na Lei Rouanet e nas demais leis de 
incentivo à cultura para gozarem dos benefícios fiscais gerados pelo mecenato cultural. 
Nesses casos específicos, não haverá necessidade de captar patrocínios, uma vez que a 
própria empresa autora do edital será, evidentemente, a patrocinadora. 

Acesse: Mecenato Cultural no Brasil – Setembro/2008 a Setembro/2013 - 

** Editais 
•	 Programa BRB de Patrocínios Culturais
•	 Novacap
•	 OI futuro (Seleção da programação do Centro Cultural OI Futuro / Seleção 

Nacional de Projetos Culturais)
•	 Santander Cultural
•	 Rumos Itaú Cultural
•	 Programas Culturais da CEF
•	 Programa Banco do Brasil de Patrocínio
•	 Programa Petrobrás Cultural
•	 Correios
•	 Eletrobrás

** Acesse:
•	 http://www.guiadoator.com.br/projects_investors.html 
•	 https://marcelosazevedo.wordpress.com/2010/09/13/maiores-investidores-

incentivadores-e-patrocinadores-no-brasil/
•	 http://www.mapafinanciamentocultural.org.br/index/incentivadores  
•	 https://prosas.com.br/editais 
•	 https://prosas.com.br/patrocinadores 
•	 http://www.anuariododf.com.br/cultura/fomento 
•	 http://queroincentivar.com.br 

Anotações
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Outras fontes de financiamento 

Em algumas localidades, o poder público também promove outras 
modalidades de financiamento de projetos culturais, a exemplo de 
convênios com ONGs e Oscips, emendas parlamentares, leis setoriais e 

linhas de crédito com juros subsidiados.

Formas alternativas de financiamento 

Financiamento coletivo consiste na obtenção de capital para iniciativas de 
interesse coletivo através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, em geral 
pessoas físicas interessadas na iniciativa. O termo é muitas vezes usado para descrever 
especificamente ações na Internet com o objetivo de arrecadar dinheiro para artistas, 
jornalismo cidadão, pequenos negócios e empresas emergentes, campanhas políticas, 
iniciativas de software livre, filantropia e ajuda a regiões atingidas por desastres, entre 
outros. Também é muito comum a venda antecipada de ingressos e exemplares de 

livros, por meio de sites de vaquinha virtual e outros semelhantes.

5. Legislação de Incentivo à Cultura 

5.1 Lei Rouanet 

O Congresso Nacional aprovou, no final de 1991, a Lei nº 8.313/1991 para 
fomentar a atividade cultural no país. A Lei Rouanet, como ficou popularmente 
conhecida, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) para financiar 
a produção, distribuição e consumo de bens culturais, proteger o patrimônio cultural e 
promover a diversidade regional do país.

O Pronac é composto por mecanismos de incentivos fiscais, pelo Fundo Nacional de 
Cultura (FNC) e pelo Fundo de Investimento Cultural e Artístico (Ficart), que ainda não 
foi regulamentado. A Lei Rouanet possibilita às empresas e aos cidadãos contribuintes 
aplicarem uma parte do imposto de renda (IRPF/IRPJ) devido em ações culturais.

Portal Rouanet
http://rouanet.cultura.gov.br/

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017



17•	 As pessoas físicas podem aplicar um percentual máximo de 6% do IRPF. O limite 
estabelecido para as pessoas jurídicas é de 4% do IRPJ. No caso das empresas, 
somente as empresas tributadas com base no lucro real podem participar do 
Pronac.

•	 Os projetos culturais podem ser apresentados tanto por pessoas físicas que 
atuam na área cultural quanto por pessoas jurídicas públicas e privadas de 
natureza cultural, com ou sem fins lucrativos. As propostas aprovadas pelo 
Ministério da Cultura (MinC) são enquadradas no artigo 18 ou artigo 26 da Lei 
Rouanet. O primeiro garante 100% de dedução do valor investido, enquanto 
o segundo assegura às pessoas jurídicas dedução de 30% para patrocínio e 
40% para doação. No caso de pessoa física, os limites de dedução aumentam, 
respectivamente, para 60% e 80%.

Apesar de ser o principal mecanismo de financiamento da cultura brasileira, a 
Lei Rouanet tem sofrido críticas, sobretudo quanto à distribuição desproporcional dos 
recursos entre as regiões do país. Segundo dados do Ministério da Cultura (MinC), a 
Região Sudeste recebeu quase 81% dos R$ 1,25 bilhões destinados ao financiamento 
de projetos culturais por meio de incentivos fiscais.

>> Quais são as finalidades do PRONAC?

•	 Facilitar à população o acesso às fontes de cultura;
•	 Estimular a produção e difusão cultural e artística regional;
•	 Apoiar os criadores e suas obras;
•	 Proteger as diferentes expressões culturais da sociedade brasileira;
•	 Proteger os modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira;
•	 Preservar o patrimônio histórico e cultural brasileiro;
•	 Desenvolver a consciência e o respeito à cultura de outros povos e/ou 

nações;
•	 Estimular a produção e a difusão de bens culturais de valor universal;
•	 Dar prioridade ao produto cultural brasileiro.

>> Quais são os mecanismos de apoio do PRONAC?

•	 Incentivo	Fiscal
•	 Fundo	Nacional	da	Cultura	–	FNC
•	 Fundos	de	Investimento	Cultural	e	Artístico	–	Ficart	(ainda	não	ativos)

>> Quem pode ser beneficiado pelo mecanismo de incentivo fiscal?

Podem apresentar propostas pelo mecanismo de incentivo fiscal as 
pessoas físicas com atuação na área cultural (artistas, produtores culturais, 
técnicos da área cultural etc.); pessoas jurídicas públicas de natureza 
cultural da administração indireta (autarquias, fundações culturais etc.); e 
pessoas jurídicas privadas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos 
(empresas, cooperativas, fundações, ONGs, organizações culturais etc.)
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5.2 Leis estaduais 

As leis estaduais de incentivo à cultura começaram a ser criadas 
na esteira da Lei Rouanet nos anos 90. Esses instrumentos legais 

também funcionam com base nos mecanismos de renúncia fiscal e permitem que 
pessoas físicas e jurídicas aportem recursos públicos (incentivos fiscais) e privados 
(contrapartidas dos incentivadores) no setor cultural.

O mecanismo de incentivo fiscal estadual, de forma análoga ao modelo federal, 
funciona por meio da dedução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) de empresas que promovem a viabilização de projetos culturais 
previamente cadastrados e aprovados pelas Secretarias de Cultura.

As pesquisas desenvolvidas pelo projeto Economia Criativa – Série Primeiros 
Passos – Capacitação de Empreendedores Criativos identificaram 21 estados e 
o Distrito Federal com leis de incentivo à cultura criadas no período de 1991 a 
2014. O levantamento apurou que 13 leis estiveram ativas e em operação durante 
o período de setembro de 2008 a setembro de 2013.

5.3 Leis municipais 

As leis municipais de incentivo à cultura também foram criadas a partir da Lei 
Rouanet. À semelhança das leis federal e estaduais, funcionam com base no mecenato 
cultural. O mecanismo de incentivo fiscal em nível municipal concede dedução do 
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Urbana (IPTU) para contribuintes interessados no incentivo de projetos culturais

A legislação pioneira foi a Lei Mendonça (Lei nº 10.923, de 30 de dezembro 
de 1990) no município de São Paulo, instituída durante a gestão da prefeita Luiza 
Erundina e antes mesmo da promulgação da Lei Rouanet.

O projeto Economia Criativa – Série Primeiros Passos – Capacitação de 
Empreendedores Criativos registrou que havia 12 leis ativas e em operação nas 
capitais durante o período de setembro de 2008 a setembro de 2013. Portanto, as 
fontes de pesquisa do projeto se concentraram nos seguintes municípios: Belém, Belo 
Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, Natal, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Teresina e Vitória.

Anotações
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5.4 A realidade no Distrito Federal

O Distrito Federal opera com Leis Estaduais e Federais de cultura. A gestão do setor 
está estruturada em:

Secretaria de Cultura do Distrito Federal
o Subsecretaria de Fomento e Incentivo
o Subsecretaria de Administração Geral
o Subsecretaria do Patrimônio Cultural
o Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural
o Subsecretaria de Políticas de Desenvolvimento e Promoção Cultural
o Coordenação de Audiovisual
o Órgãos Colegiados
•	Conselho de Cultura do DF
•	Conselhos Regionais de Cultura 
•	Colegiados Setoriais de Cultura

** 31 cargos de Gerente de Cultura, Esporte e Lazer nas Administrações Regionais.

Legislação vigente no DF

Decreto Nº 38.933 DE 15/03/2018
Regulamenta o regime jurídico de fomento à cultura instituído pela Lei Orgânica da 
Cultura - LOC, com regras e procedimentos para orientar o apoio ou financiamento 
de ações culturais no âmbito do Sistema de Arte e Cultura do Distrito Federal.

** LOC - Lei Orgância da Cultura do Distrito Federal
Sancionada em 07 de dezembro de 2017.
Lei Complementar nº 934/2017 – Institui a Lei Orgânica da Cultura dispondo sobre o 
Sistema de Arte e Cultura do Distrito Federal.
Lei Complementar nº 933/2017 – Autoriza a criação da Fundação das Artes do DF e da 
Fundação do Patrimônio Cultural do DF e dispõe sobre suas inserções no Sistema de Arte e 
Cultura – SAC-DF.

FAC
Apoio direto a ações culturais futuras de fazedores de cultura.
Lei Compl. distrital nº 267/99, Decreto 36.629/15 e Decreto 34.785/2013

O FAC, criado em 1991 e alterado pela Lei Complementar 267 de 1997, é o principal 
instrumento de fomento às atividades artísticas e culturais da Secretaria de Cultura do DF 
que oferece apoio financeiro a fundo perdido e seus projetos são selecionados por Editais 
públicos. Por meio do FAC, são produzidos filmes, peças de teatro, CDs, DVDs, 
livros, exposições, oficinas e inúmeras circulações artísticas em todo o DF. A 
principal fonte de recursos do Fundo consiste em 0,3% da receita corrente 
líquida do Governo Distrito Federal.

Os objetivos do FAC estão vinculados aos Programas de Fomento definidos 
pela Secretaria e discutidos no Conselho de Cultura do DF, órgão que também 
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é responsável por aprovar os projetos que solicitam apoio financeiro ao 
FAC.

>> Marcos legais do FAC
•	Decreto Nº 34.785/13 – Aprova o Regulamento do Fundo de Apoio 

à cultura e o Regimento Interno do Conselho de Administração do FAC.

•	 Lei Complementar No 267 – Dispõe sobre a criação de Programa de Apoio à 
Cultura – PAC.

Conexão Cultura DF (Conexão FAC)
Programa voltado para promoção e difusão nacional e internacional da arte e 
cultura do Distrito Federal.
Portaria 158/2016 – SECULT e Resolução N. 3/2016 que normatiza os 
procedimentos para a classificação e seleção de projetos aptos a serem premiados 
e receberem auxílio financeiro do FAC para a aquisição de passagens e diárias 
para participação de agentes ou grupos artísticos e culturais em eventos nacionais e 
internacionais e dá outras providências.

LIC
Patrocínio privado direto mediante a concessão de incentivo fiscal no DF para 
realização de projetos culturais.
Lei distrital nº 5.021; Portaria 215/2017 – SECULT e Portaria 103/2017 – SECUL

A LIC é um mecanismo de apoio à produção e difusão da arte, manifestações 
culturais, entretenimento de qualidade e estimulo ao mercado criativo em parceria com a 
Iniciativa Privada, por meio de isenção fiscal. Parte dos valores de ICMS ou ISS que seriam 
arrecadados por atividade de pessoas jurídicas sediadas no Distrito Federal é revertido em 
financiamento de projetos culturais previamente aprovados pela Secretaria de Estado da 
Cultura do Distrito Federal – SEC.

>> Marcos legais da LIC

•	 Portaria SEC nº 50/2018 - Institui as Regras de apresentação de projetos 
culturais na LIC 2018.

•	 Portaria nº 103 de 05/04/2017 - Institui as regras de inscrição, seleção, 
execução e acompanhamento de projetos culturais na LIC para 2017. 

•	 Instrução Normativa n0 01 de 14/04/2016 - Atualiza os procedimentos 
para alteração dos projetos culturais beneficiados pela isenção fiscal e 
regula o processo de prestação de contas. 

•	 Decreto nº 35325/14 - Regulamenta a Lei nº 5021/13, ou seja, explica o 
modo pelo qual a LIC-DF será colocada em prática.



21•	 Portaria SEC nº 36/2014 - Institui as Regras de habilitação de empresas.

•	 Portaria Conjunta SEC/SEF nº 01/2014 - Estabelece as regras para 
abatimento fiscal.

•	 Resolução nº 5/2013, do Conselho de Cultura do DF, dispõe sobre as 
diretrizes da política pública de incentivo fiscal à cultura e define os 
critérios de análise das propostas culturais a serem incentivadas na forma 
da Lei nº 5.021/2013.

•	  A Lei nº 5.021/13 - Sancionada em janeiro de 2013, dispõe sobre a 
concessão de incentivo fiscal para realização de projetos culturais e dá 
outras providência.

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil
Regime geral de parcerias entre o governo e a sociedade civil em projetos ou atividades 
culturais de interesse mútuo do Estado e da Organização da Sociedade Civil.
Lei Nacional nº 13.019/2014 e Decreto Distrital nº 37.843/2016

Cultura Viva - Pontos de Cultura
Regime especial de parceria entre o governo e a sociedade civil voltado à 
valorização da cultura popular.
Lei Nacional nº 13.018/2014

Brasília Junina
Realização do Circuito de Quadrilhas Juninas no Distrito Federal e instituição da 
política “Brasília Junina”.
Lei Distrital nº 5.633/2016 e Decreto 38.385/2017

Carnaval
Dispõe sobre a realização do Carnaval do Distrito Federal.
Lei Distrital nº 4.738/2011 e Decreto Nº 38.019/2017

SISCULT
Contratação de artista pela Administração Pública do Distrito Federal.
Decreto nº 34.577/ 2013

** CEAC - Cadastro de Entes e Agentes Culturais / Secult
cadastro de artistas, produtores e entidades culturais do DF, mantido pela Secretaria 
de Estado de Cultura. Além de ser uma fonte de informação para mapeamento da 
cadeia produtiva na cultura local, o CEAC habilita o artista a concorrer 
aos editais de apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).
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6. Exercício Prático
A partir dos conteúdos tratados e disponibilizados durante a oficina, escolha 
ou elabore plano de captação para o seu projeto cultural com base nos itens 
abaixo. Em seguida, analise e identifique em quais editais e programas de 
financiamento seu projeto possa ser viabilizado e pleitear recursos para sua 
realização. 

6.1 - Plano de Captação de Recursos
É fundamental construir um plano de captação de recursos consistente para o projeto, 

para que após sua aprovação, já se possa prever quais empresas se interessariam em 
patrocinar. Para chegar ao perfil desse possível patrocinador, pode-se tomar por base, por 
exemplo, a missão e os valores da empresa. Lembre-se sempre que o seu projeto precisará 
agregar valor cultural à logomarca dele. É importante também estudar o perfil, histórico da 
empresa e experiências anteriores de patrocínio, para isso, recomendamos uma pesquisa 
no site

www.mapafinanciamentocultural.org.br 

Pensar e refletir seu projeto, seu produto cultural a partir da lógica da captação de 
recurso. Fazer análise dos pontos positivos e negativos do seu projeto. Potencializar e 

destacar os positivos e corrigir os negativos. Analisar o cenário e o contexto de mercado em 
que seu projeto será apresentado para captação. Identificar as fontes de financiamentos do seu 
projeto, estabelecendo metas, prazos e estratégias para cada uma. Realizar a análise das leis 
de incentivo, editais, etc. 

6.2 - Elaboração de Projeto para Captação de Recursos
Esse não é o mesmo projeto que você apresenta para editais e leis de incentivo. O objetivo 

desse projeto é outro, é o de atrair o patrocinador, de convencê-lo a apoiar o seu projeto, 
de mostrar como seu projeto é capaz de agregar valor a marca desse patrocinador. Mostrar 
seu profissionalismo e os resultados que serão alcançados. Esse projeto deve ir diretamente e 
objetivamente aos interesses do patrocinador.

Deve fazer uma apresentação de qualidade, objetiva, clara e suscinta, apresentando o 
quando, o onde e o como seu projeto será realizado. Apresentar um histórico do seu projeto 
com uma justificativa que apresente o por que o seu projeto é importante para aquela empresa. 
Possívelmente essa justificativa pode variar de empresa para a empresa, conforme a sua linha 
de atuação e prioridades de patrocínios. 

Criar identidade do seu projeto com a empresa para a qual está sendo apresentada, 
definindo público de acordo com o perfil da empresa (toda empresa quer falar com um público 
específico). Quantificar e apresentar as estratégias e produtos para se chegar a esse público 
(investimento per capta). 

Apresentar as estratégias de comunicação utilizadas pelo projeto, em pelo menos três 
áreas:

•	 Divulgação (como vai atrair o público para o projeto);
•	 Visibilidade (como, onde e quando vai criar mecanismos e produtos para dar 

visibilidade a marca da empresa);
•	 Estratégias de comunicação do projeto (quais canais e veículos que o projeto 

utilizará em sua comunicação);
•	 Currículo do projeto (repertório que dará credibilidade ao projeto).
•	 Proposta elaborada diretamente para o patrocinador, apresentando o plano de 

cotas e contrapartidas. 
•	 Cronograma de realização do projeto. 



23•	 Equipe técnica (destacando nomes de peso no meio cultural). 
•	 Contatos (finalizar com os contatos do proponente/captador).

6.3 - Plano de Cotas e Contrapartidas
Para iniciar, temos que dimensionar o planto de cotas e contrapartidas. Primeiro, levantar 

as demandas financeiras (quanto o projeto precisa para ser realizado). Em seguida estabelecer 
que esses recursos podem vir em dinheiro aportado diretamente ao projeto ou em produtos e 
serviços (permuta). 

Realizar mapeamento e estudo de mercado, identificando os possíveis apoiadores, 
segmentando as empresas que dialogam com o projeto e que oferecem maiores possibilidades 
de aporte financeiro. 

Criar cotas e dimensionar valores a partir do mapeamento anteriormente realizado, 
estabelecendo cotas adequadas a cada uma das empresas identificadas.

Fazer levantamento do seu produto cultural, destacando todos os atrativos e potenciais do 
seu projeto conforme o mapeamento das empresas possíveis financiadoras.

Destacar cada uma das entregas que serão feitas (resultados, espaços etc), com as devidas 
valorações.

Fazer um encontro de contas – Aquilo que o projeto necessita em aporte financeiro e aquilo 
que o projeto oferece em resultados e contrapartidas.

O patrocinador deve encontrar no seu projeto valores reais que possam ser agregados à 
sua marca e às suas ações. Seu projeto deve se adequar e acrescentar valores às estratégias de 
comunicação e marketing daquela marca/empresa. 

Esse plano de cotas deve ter uma boa apresentação visual e didática, de preferência 
elaborado em categorias por valor de cotas, com as entregas e contrapartidas. Destacamos 
algumas categorias:

•	 Endomarketing/Relacionamento (espaços para o patrocinador, eventos de 
relacionamento etc)

•	 Visibilidade da Marca (banners, site, materiais gráficos etc)
•	 Educação e Responsabilidade Social (visitas monitoradas, palestras, oficinas etc)
•	 Transparência e Gestão (relatórios de prestação de contas, resultados, avaliação, 

etc)

6.4 - Definindo as fontes de recursos
Nessa etapa você vai analisar todas as opções que o projeto terá para acessar fontes de 

financiamento, patrocínio e apoio. A partir de uma avaliação ampla do seu projeto e análise 
das diversas fontes de fomento e patrocínio, você partirá para a identificação das possíveis 
receitas para seu projeto. 

Desenhando em modos gerais: O que pedir (quanto e o que é necessário para a realização 
do seu projeto). O que oferecer de contrapartida (o que definiu em seu plano de contrapartidas). 
A quem pedir (quais linhas de financiamento podem ser acessadas pelo seu projeto – fundos, leis 
de incentivo, patrocínio direto etc). Como pedir (quais as estratégias de planejamento, equipe 
e comunicação você definirá para esse processo). Esse passo é fundamental para que possa 
definir seu planejamento estratégico, visando sempre a diversificação das fontes de recursos e a 
sustentabilidade do seu projeto. 

6.5 - Planejando e definindo as estratágias de trabalho 
O planejamento estratégico é um momento em que toda a equipe, a partir 

da elaboração e discussão dos itens anteriores (projeto captação, definição de 
contrapartidas, fontes de recursos) inicia um processo para identificar e definir o 
caminho operacional que dará ao seu planejamento, elaborando as metas que 
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pretende alcançar, os meios que utiilizará e as equipes envolvidas nesse 
processo.  

É fundamental ter claro o objetivo do seu projeto de captação, as fontes 
de recursos que serão acessadas e, principalemente, onde quer chegar e o 
que e com quais ações pretende alcançar esses objetivos.  

Esse processo de planejamento será fundamental para nos indicar: O 
direcionamento de trabalho a ser adotado para os resultados pretendidos; A consolidação 
do entendimento, por todos da equipe, dos objetivos e resultados que queremos alcançar; 
A definição de uma agenda organizada de trabalho, levando em consideraçãos as 
prioridades de captação estabelecidas; E a definição de um plano de comunicação e 
produtos a serem utilizados no processo de captação.

Pontos básicos de um planejamento:
•	 Qual é a proposta sócio-cultural que o projeto objetiva?
•	 Qual é o “mercado” no qual está inserido? Que outros projetos dedicam-se aos 

mesmos objetivos?
•	 Quais são os objetivos específicos deste projeto?
•	 Quais são as metas que desejamos atingir para cada um dos objetivos específicos?
•	 Que estratégias foram escolhidas para atingir as metas? Isto é, qual o método 

escolhido para realização do trabalho?
•	 Quais atividades são necessárias para colocar em prática a estratégia escolhida?
•	 Quais são os recursos necessários para a realização de cada uma destas atividades?

6.6 - Criando os argumentos de negociação/captação
É a hora da verdade, de se construir a argumentação em torno do projeto para se poder 

negociar com os possíveis patrocinadores e apoiadores da sua ideia. 
Uma das formas de se criar bases para argumentar, pode ser estabelecida a partir de 

um exercício com toda equipe de trabalho, elaborando “boas perguntas” sobre o projeto a 
ser realizado. Pense em perguntas que se diferenciem dos questionamentos rotineiros, cujo as 
respostas possam apresentar maior compreensão e valorização do projeto a ser oferecido  aos 
possíveis parceiros. 

O melhor “vendedor” é aquele que conhece, a fundo, o produto que está vendendo, 
destacando seus pontos fortes, seus diferenciais e seus resultados. É a oportunidade de apresentar 
sua trajetória histórica e, principalmente, destacar de forma criativa e inovadora o conjunto de 
resultados, produtos, contrapartidas e entregas que oferecerá a seus parceiros. Destacar o que 
o projeto oferece como solução, como e o que ele agrega à ação cultural e a responsabilidade 
social da instituição parceira que está sendo procurada. 

Antes de iniciar seu processo:
•	 Estude o mercado e as instituições parceiras que serão procuradas, qual sua cultura 

corporativa, qual sua situação financeira em qual fatia do mercado atua etc;
•	 Analise o mercado, os concorrentes e os projetos que podem estar acessando esses 

mesmos parceiros; 
•	 Conheça a fundo o seu projeto, sua organização, as soluções e as contrapartidas 

que você oferece e, principalmente, esteja preparado para responder prontamente 
a qualquer questão que seja apresentada. 

A captação consiste em um processo organizado e muito amplo, que demanda 
um plano de ação estratégico. ele não se restringe ao ato de pedir alguma coisa: 
é preciso, acima de tudo, que quem pede saiba falar sobre a causa, de modo a 

tornar possível a mobilização de pessoas e de recursos em torno dela. É nesse 
momento que se começa a captar e a fidelizar os doadores. Toda a organização 

deve estar preparada para isso.
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6.7 - Quem é Quem dentro do Ambiente Corporativo
Nos contatos e na busca de recursos para o seu projeto, provavelmente você fará contato 

com várias áreas de uma empresa, como segue:

- Área de Marketing e Comunicação – geralmente essa área espera ou avalia em um projeto 
o que ele oferece em termos de relacionamento e experiências da sua marca com o seu 
público consumidor. Experiência diferenciada por meio de produtos culturais. Visibilidade 
da marca da empresa. Ações promocionais.

- Área de Responsabilidade Social – essa área avalia em um projeto o que ele possibilita 
em termos de responsabilidade social, acesso e inclusão a produtos culturais. Geração de 
renda e emprego. Relação com ações sociais da empresa.

- Área de Relações Institucionais – essa área avalia o que o projeto oferece em termos 
de ações de relacionamento da empresa com seu público (endomarketing com parceiros 
e fornecedores). Com o público da empresa e com o seu relacionamento institucional e 
governamental.

- Área de Sustentabilidade – essa área, nova nas empresas, avalia projetos geralmente 
de ações continuadas e de relacionamento com públicos e ações que remetam a temas 
ambientais e de sustentabilidade.

- Área de Recursos Humanos – essa é uma área que cada vez menos tem se dedicado a 
análise de patrocínios, porém algumas empresas ainda mantém o contato a partir dessa 
área. 

6.8 - Relatório de Conclusão do Projeto
Para estabelecer e manter um bom relacionamento com o patrocinador, é fundamental 

a apresentação de relatórios de conclusão do projeto, de forma clara e transparente. Isso 
contempla:

•	 Prestação de contas
•	 Entregas e contrapartidas
•	 Resultados alcançados para visibilidade da marca (o que o projeto gerou e agregou 

para a marca do patrocinador)
•	 Valoração de mídia
•	 etc

  

 “Captação de recursos é um caminho para o Sim feitos de Não. A cada não 
que recebemos estamos mais próximos de um sim”.

Daniele Torres
Museóloga e Captadora de Recursos

 




