
 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO 

III SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FESPSP 

ESTRATÉGIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A ÁREA CULT URAL EM 
INSTITUIÇÕES PRIVADAS 

Aluna: Andréa Chin Lin Fu1 

Orientador: Silvio José Moura e Silva2 

RESUMO 

A cultura transformou-se em mecanismo de políticas públicas do Estado a partir da década 

de 60. Para incentivar a produção cultural, criou-se uma série de políticas que propiciavam o 

financiamento dos grupos produtores de cultura. Entre elas, a Lei Rouanet, que se 

transformou no principal mecanismo para os produtores de cultura - captação de recursos - 

e instituições privadas - ferramenta de marketing. Entre os mecanismos oferecidos pela lei, 

o mecenato é o mais utilizado por produtores e por instituições privadas. Para as instituições 

privadas, o financiamento significa o trabalho sério e sua afirmação como empresa 

socialmente responsável. Os produtores de cultura desenvolveram, então, uma conexão 

entre a sociedade e as instituições, organizando eventos culturalmente relevantes à 

sociedade. A captação de recursos torna-se uma das atividades mais importantes para o 

sucesso de um projeto cultural. Este trabalho se propõe a entender qual(ais) a(s) 

estratégia(s) mais utilizada(s) pelo produtor cultural ao captar recursos. O objetivo desta 

pesquisa é entender o setor cultural brasileiro através do mecenato, identificando como os 

produtores trabalham suas relações e suas atividades, transformando seus conhecimentos 

em ações estratégicas para a captação de recursos. Este entendimento deu-se por meio de 

revisão bibliográfica na área cultural, utilizando-se de dados e análises já realizadas pelo 

setor. As instituições privadas priorizam o financiamento de ações culturais mais 

tradicionais, divergindo do que o consumidor de cultura prefere. Entre os resultados, a 

formação profissional foi um dos impedimentos para o planejamento estratégico em 

captação de recursos. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil está entre os maiores produtores de criatividade do mundo, atrás somente 

de Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha (FIRJAN, 2012). A Copa do Mundo, 

das Confederações, Olimpíadas de 2016, sistema econômico e financeiro invejado por 

outras nações, entre outras luzes, colocam o Brasil em foco, destacando-se também o 

interesse pela cultura brasileira. Neste artigo a cultura será abordada como um conjunto de 

ações realizadas no campo artístico, ligadas à produção de eventos como teatro, música, 

dança, cinema, entre outras áreas culturais e de entretenimento coletivo. 

As instituições privadas perceberam que investimentos em cultura melhoram a 

imagem da marca. As entidades governamentais, por sua vez, perceberam o interesse de 

empresas em incentivar a cultura, formando uma população consciente do seu papel social. 

Da mesma forma, os grupos produtores de cultura perceberam o interesse destas grandes 

instituições em criar mecanismos que permitisse o financiamento de suas produções. 

Produtores, investidores, governo e consumidores formam os chamados agentes 

culturais, buscam a promoção do apoio cultural, troca de informação, aumento do 

conhecimento e oportunidades sociais. Para isto, o Estado criou mecanismos de incentivo 

fiscal, sendo o mecenato, da Lei Rouanet o mais conhecido. A parceria entre produtores e 

instituições privadas passou a ficar atraente, criando um ambiente competitivo no mercado 

cultural, exigindo criatividade na proposição de projetos e planejamento estratégico na 

captação dos recursos. As instituições passaram a seguir critérios de seleção que são 

pouco discutidos e conhecidos entre os produtores culturais. 

O processo de captação de recursos é complexo e a falta de interesse na formação e 

atualização de profissionais do setor cultural cria um abismo entre o preparo de projetos e o 

planejamento estratégico na captação de recursos. Os produtores culturais têm dificuldades 

em encantar empresas com suas propostas. Ao mesmo tempo, as instituições são pouco 

observadas quanto seu papel de financiadoras culturais. Poucos conhecem os motivos que 

as levam ao financiamento e suas esperanças em relação aos projetos. Este entendimento 

é fundamental para que o produtor de cultura possa planejar estrategicamente. 

O objetivo deste artigo visa desenvolver uma pesquisa para a questão abaixo: 

“Qual(is) a(s) estratégia(s) mais utilizada por grupos produtores de cultura 

para captação de recursos em instituições privadas no Brasil, a partir das 

ações de financiamento das instituições privadas?” 

Para isto é necessário entender como se dá a relação entre os agentes culturais no 

mercado, objetivos das instituições privadas ao financiar cultura e dificuldades dos 

produtores culturais na captação de recursos. Também é necessário o entendimento do 
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principal mecanismo da Lei Rouanet, o mecenato e que oportunidades surgem com o 

incentivo fiscal.  

Foi feito levantamento bibliográfico dos principais conceitos de cultura, políticas 

culturais, mercado cultural e produção cultural. Também foram coletados os dados 

referentes ao setor cultural, publicados entre 2008 e 2014 por diversas instituições ligadas 

ou não pelo Ministério da Cultura, além de dados do próprio ministério. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Entender a cultura como forma de manifestação artística não é simples e pode ser 

confundida em meio às diversas definições existentes. Avelar (2011) acredita que “cultura” é 

uma palavra escorregadia e simples, mas usada com frequência e com sentidos 

antagônicos. Uma consulta simples no Dicionário Online Aurélio (s/d) mostra que há 

diferentes definições de cultura, entre elas: 

Fig. Conjunto dos conhecimentos adquiridos; a instrução, o saber: uma 

sólida cultura. / Sociologia Conjunto das estruturas sociais, religiosas etc., 

das manifestações intelectuais, artísticas etc., que caracteriza uma 

sociedade: a cultura inca; a cultura helenística. (DICIONÁRIO AURÉLIO, 

s/d) 

Edward B. Tylor (1871 apud JORDÃO E ALLUCCI, 2012) definiu cultura como 

“aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os 

costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da 

sociedade”. A cultura passa a ser a própria sociedade e propõe a afirmativa de que ambas 

não podem existir isoladamente: cultura não existe sem sociedade e vice-versa. 

O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, completa dizendo que todo mundo faz 

cultura em qualquer lugar e, assim como Aristóteles pensou, é uma necessidade básica 

como comida, saúde e meio ambiente saudável. 

Desde o início da gestão de Gilberto Gil, em 2003, o Ministério da Cultura 

(MinC) adotou uma abordagem do conceito antropológico de cultura como 

definição que norteia os programas e o escopo de suas ações. Esse 

conceito, abrangente, considera três dimensões interdependentes da 

cultura: (...) a dimensão simbólica, relacionada ao imaginário, às expressões 

artísticas e práticas culturais; a cultura como cidadania, direito assegurado 

na Carta Magna, nas Declarações universais, condição indispensável do 

desenvolvimento humano; finalmente, a cultura como economia, geradora 

de crescimento, emprego e renda. (VIVA CULTURA VIVA, s/d) 
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A atual Ministra da Cultura, Marta Suplicy, nomeada no governo de Dilma Rousseff 

em 2012, optou pela não definição do termo “cultura”, declarando somente que 

a cultura, ademais de elemento fundamental e insubstituível na construção 

da própria identidade nacional é, cada vez mais, um setor de grande 

destaque na economia do país, como fonte de geração crescente de 

empregos e renda (BRASIL, MINC, 2014a) 

Pode ser interpretado como uma decisão tomada pela abrangência e difícil definição 

do termo “cultura”, além de interpretações que pudessem ser feitas ao longo da gestão, para 

aplicar políticas diversas. 

O conceito que mais se aproxima dos objetivos deste trabalho é o de que cultura é 

toda expressão artística e práticas culturais que contemplam ações econômicas e 

planejamento social de maneira a assegurar o direito do cidadão às expressões e 

pensamento artístico. 

POLÍTICA CULTURAL 

A política cultural acumula definições diferentes e gera dificuldade para sua 

concepção e encaminhamento de uma política eficaz de desenvolvimento e financiamento, 

que influencia o seu planejamento e execução (NASCIMENTO, 2008). É produto da própria 

cultura observada e as diferentes concepções dão origem às políticas culturais distintas: 

Esclarecer o conceito de cultura imanente à política cultural é um 

procedimento analítico vigoroso para o estudo aprimorado deste campo. A 

amplitude do conceito de cultura utilizado não apenas delineia a extensão 

dos objetos das políticas culturais, mas comporta questões a serem 

enfrentadas por tais políticas. (RUBIM, A. C., 2007, p. 149). 

Há importância, então, na análise dos conceitos de cultura em que culturas eruditas 

e populares conduzem gestores a seguirem determinados campos de atuação, públicos 

envolvidos e outras constituintes de uma política cultural eficaz (NASCIMENTO, 2008). 

[...] política cultural é entendida habitualmente como programa de 

intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas 

ou grupos comunitário com o objetivo de satisfazer as necessidades 

culturais da população e promover o desenvolvimento de suas 

representações simbólicas. Sob este entendimento imediato, a política 

cultural apresenta-se assim como o conjunto de iniciativas, tomadas por 

esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e o uso da 

cultura, a preservação e a divulgação do patrimônio histórico e o 

ordenamento do aparelho burocrático por elas responsável (COELHO, 

2004, p. 293). 
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A política cultural, então, é a ação planejada dos agentes, de forma a disseminar 

cultura a partir de linguagem apropriada à sociedade. Ferran (2012), também corrobora da 

afirmação quando emprega o conceito de política cultural em noção de objeto operacional: 

(...) uma visão estratégica do papel do Estado no campo cultural de uma 

sociedade inserida num mundo globalizado, traduzida em planos de ações 

gerais e específicas para os diversos segmentos culturais, das populações, 

geográficas (FERRAN, 2012, p. 8). 

É, dessa forma, a institucionalização e regulamentação de ações culturais e 

manifestações artísticas a fim de alcançarem metas e objetivos propostos por suportes 

institucionais, tornando a criatividade menos importante do que as metas e objetivos. Já 

Nascimento (2008) aponta que a política cultural pode vir de ideias criativas e devem 

integrar outros campos de conhecimento, como o planejamento, concepção e gestão das 

políticas culturais. 

Um dos aspectos políticos que influenciaram a relação entre cultura no Brasil e 

política cultural foi a Constituição Federal de 1988, com os artigos 15 e 16 protegendo os 

saberes, as festas e os rituais, classificados como bens imateriais (LIPPI, 2012). A 

Constituição passa a responsabilizar o Estado em assegurar os direitos culturais e o acesso 

da população, obrigando-o a difundir, preservar formar, democratizar, promover e valorizar a 

cultura (NETO; FERREIRA, 2014). Diversos grupos sociais passaram a manifestar-se 

culturalmente e seu modo de vida foi valorizado. Aqueles grupos de cultura que não faziam 

parte do seleto movimento de indústria cultural passam a ter condições e apoio do Estado 

(ainda não financeiro) para realizar performances diversas com convicções sociais. 

A política impulsionou as atividades culturais e as transformou em produtos de 

mercado. Isto se tornou tão importante para os dias de hoje que o campo das políticas 

culturais transformou-se em área de estudo essencial ao entendimento da sociedade. Neste 

sentido, o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística passa a realizar os estudos 

da “Economia da Cultura”, indagando, de maneira científica, a quantidade de recursos 

financeiros que a cultura movimenta e, principalmente, como isto é feito (LIPPI, 2012). 

Os novos intelectuais da cultura surgem num contexto em que o avanço do capital se 

dá de maneira totalizadora nos setores a partir da priorização do consumo em larga escala 

das produções artísticas (PAIXÃO, 2008). Esta percepção transformou o cenário cultural, 

antes tratado como forma de visualizar o contexto histórico e o estilo de vida a partir de 

percepções sociais, num formato de consumo de produto em larga escala. 
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1.1 LEIS DE INCENTIVO CULTURAL 

As leis de incentivos culturais proporcionaram oportunidades de investimentos por 

instituições privadas para produções artísticas, disseminando culturas de diferentes 

linguagens e origens. Entre os motivos que levaram o Estado a preocupar-se com o acesso 

da sociedade à cultura, principalmente a nacional, o efeito político é um dos mais entendidos 

(ALMEIDA, 2013). A arte, que se perpetua sem época e anda de mãos dadas com o poder e 

(...) encontra na realidade contemporânea o seu eixo de contradição (...). De 

um lado a arte engajada, questionadora, subversiva mesmo. De outro, a 

magnitude da produção semioficial pronta para depositar na consciência 

social a ideologia de sua conveniência. (ALMEIDA, 2013). 

O autor afirma que a arte pode ser utilizada de maneiras diferentes e por agentes 

distintos, inclusive para as ações do Estado: enquanto as manifestações artísticas criticam o 

Estado e a situação social de um determinado período, a arte industrializada pode servir de 

instrumento conveniente nas tentativas de moldar a sociedade segundo seus interesses. 

Com a Constituição de 1988, para garantir que houvesse manifestações culturais e 

percebendo a impossibilidade do Estado promovê-las em sua plenitude, foram criadas leis 

de apoio à cultura que estimulavam a participação da iniciativa privada nas manifestações 

artístico-culturais, por meio de incentivos fiscais, aumentando a efetividade e a eficácia da 

oferta de cultura. O Brasil, porém, ainda não possui tradição de mecenato e, por isto, a 

presença empresarial tornou-se meio de introdução de novos agentes econômicos no 

cenário cultural, seduzidos por incentivos e experimentando novas formas de comunicação 

com a sociedade. 

1.1.1 A Lei Rouanet (Lei n o 8313/91) 

Ao extinguir o Ministério da Cultura (MinC), durante seu governo, Collor enfrentou 

artistas e ativistas populares que mobilizaram a sociedade artística para a criação de 

legislação que incentivasse as instituições privadas a financiarem projetos culturais (ITAU 

CULTURAL, s/d). Em 1991, foi criada a Lei 8.313, conhecida como Lei Rouanet, por Sérgio 

Paulo Rouanet, então Secretário de Cultura, fortalecendo a reaproximação entre o setor 

público e privado e a classe artística brasileira (ALMEIDA, 2013). 

Segundo Letelier (2011), a Lei Rouanet é a ferramenta mais utilizada para 

financiamento cultural no Brasil, renunciando anualmente cerca de R$1 bilhão. O MinC 

(2014b) afirma que o mecenato é um dos mecanismos mais utilizados para a realização do 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), dispondo de autorização das ações de 

captação de recursos junto às instituições privadas para estimular seu apoio. 
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Letelier (2011) ainda constrói uma crítica importante em relação à lei que discute a 

evolução da gestão do setor cultural. 

A lei Rouanet lida apenas com uma parte da questão, que é o incentivo às 

empresas para que apoiem projetos culturais via renúncia fiscal. Em 20 

anos da lei, basicamente limitados a este lado da moeda, o setor cultural 

não desenvolveu outras várias possibilidades para sua sustentabilidade 

financeira. (Letelier, 2011). 

Pensando na legislação de apoio cultural como um todo, Letelier (2011) entende a 

importância da lei Rouanet, porém mostra que a evolução do setor cultural depende de 

muitas ações, como o entendimento do papel do financiador e do produtor de cultura. 

1.1.1.1 Mecanismo de Renúncia Fiscal (Mecenato) 

A lei possui mecanismos que possibilitam os investimentos em cultura por pessoas 

físicas e jurídicas que são: o Fundo Nacional de Cultura (FNC), Renúncia Fiscal (Mecenato) 

e Fundo de Investimento Cultural e Artístico (FICART). O mecenato, é o mecanismo mais 

utilizado pelas instituições privadas para investir em cultura (AVISBRASILIS, s/d). 

As instituições privadas passam a se preocupar com o institucional, desejando sua 

aproximação com a comunidade e buscando o retoque de sua imagem por meio de 

patrocínio em empreendimentos culturais de porte, ou seja, eventos capazes de competir 

com campanhas publicitárias tradicionais (ALMEIDA, 2013). 

O mecenato brasileiro é feito através de “investimentos em projetos culturais 

mediante doações, patrocínios ou contribuições ao FNC, com possibilidades de abatimento 

do Imposto de Renda devido do contribuinte investidor” (SERRA, 2006). Foi a maneira 

encontrada pelo Estado de incentivar a participação das instituições privadas a fazer parte 

da sociedade e promover ações de responsabilidade social. 

MERCADO CULTURAL 

A cultura faz parte de um mercado em que há trocas de serviços e financeiras entre 

os agentes. Fox e Kotler (1994 apud BOTELHO, 2008) definem mercado como “o conjunto 

de consumidores reais e potenciais de uma oferta de mercado”. No setor cultural, o 

consumidor é a sociedade e a oferta são as manifestações culturais pelas instituições 

privadas. Como um serviço, a instituição privada contrata grupos culturais para oferecerem 

eventos à comunidades. O mercado cultural é, então, a oferta de cultura à sociedade. 

É impossível ignorar a forte dependência dos três pilares da arte e da cultura – o 

artista, a instituição e o mercado – que, apesar da suposta autonomia, é frequentemente 

reivindicada pelos agentes culturais. (MOULIN, 1992 apud FERRAN, 2012). 



8 

O mercado cultural abrange áreas de manifestação artística que atraem o público de 

diferentes estilos e lugares. As instituições privadas, interessadas neste público, liga sua 

marca às manifestações artísticas, aproveitando o direito de abater impostos pelas leis de 

incentivo fiscais. Com o entendimento de que o trabalho com cultura é feito de maneira 

comercial, o Minc (2014c) listou as áreas que fazem parte de um mercado, conforme o 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Resumo de Áreas e Segmentos Culturais no Mercado Cultural Brasileiro 
Área Segmento  
Artes cênicas  Circo 

Dança 
Mímica 
Ópera 
Teatro 

Artes integradas  Carnaval 
Multimídia 
Restauração 

Artes visuais  Artes Plásticas 
Design 
Fotografia 
Artes Gráficas 
Artes de Gravuras 
Moda 

Audiovisual  Cinema 
Multimídia 
Memória Cinematográfica 
Televisão 
Obras Seriadas 
Rádio e TV não comercial 

Humanidades  Livros de Valor Artístico 
Livros de Valor Humanísticos 
Livros de Valor Literário 

Música  Música Erudita 
Música Instrumental 
Música Popular 

Patrimônio cultural  Museus 
Arqueologia 
Arquitetura 
Artesanato 
Folclore 
Cultura Afro-brasileira 
Cultura Indígena 
História 

Fonte: MinC, 2014c. Adaptado pelo autor 

O quadro mostra que o mercado cultural abrange muitas linguagens artísticas e que 

podem ser produzidas e comercializadas em forma de eventos ou de produtos, como um 

show ou a produção de CDs. A comercialização destes produtos ou eventos formou um 

mercado específico: o mercado cultural. 
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1.2 HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO MERCADO CULTURAL NO BRASIL 

Até o início do século XX todas as ações culturais eram consideradas um resgate 

histórico da humanidade. Com o tempo houve o reconhecimento da cultura como atividade 

econômica e, assim, amplamente estudada sob o aspecto social e mercadológico. 

Segundo Lippi (2012), o Brasil teve duas importantes políticas que contribuíram para 

este reconhecimento na economia. A primeira delas foi a criação do SPHAN, pela Lei 

378/1937, que objetiva “(...) inventariar, tombar, cuidar e restaurar bens selecionados como 

autênticos representantes da história nacional” (LIPPI, 2012, p.91). A segunda iniciou com a 

Constituição de 1988 que passou a proteger bens físicos e os “saberes, as festas e os 

rituais, os chamados ‘bem materiais’” (LIPPI, 2012, p.91). A Constituição de 1988 considera 

a cultura nacional como patrimônio, dando, assim, valor e proteção às ações e 

manifestações artísticas em todo o país, mas ainda não considerada pela instituição privada. 

É a partir de 2000 que a cultura brasileira adquire representatividade, devido a um 

crescimento da economia estável em expansão, possibilitando o desenvolvimento do 

mercado cultural brasileiro (MAZZUCHUELLI, 2011 apud FERRAN, 2012). O 

desenvolvimento deste mercado, até então tímido no cenário brasileiro, se dá com a 

profissionalização e capacitação de produtores culturais. 

Percebendo a importância da cultura como produto, realizaram-se estudos que 

afirmavam a existência de uma economia própria na cultura e arte, que nasce do 

crescimento progressivo da indústria criativa: a Economia Criativa e os produtos culturais: 

O conceito de “produtos culturais” pode ser articulado quando a noção de 

“cultura” é aceita, seja em seu sentido antropológico ou funcional. Pode-se 

argumentar, por exemplo, que produtos e serviços culturais, tais como 

trabalhos artísticos, performances musicais, literatura, filmes, programas de 

televisão e vídeo games, compartilhem as mesmas características: a) sua 

produção demanda alguma criatividade humana; b) eles são veículos de 

mensagens simbólicas para aqueles que os consomem; c) eles contêm, 

pelo menos potencialmente, alguma propriedade intelectual que possa ser 

atribuída ao indivíduo ou grupo que esteja produzindo o produto ou serviço. 

(UNESCO; UNCTAD, 2010, p. 84) 

A UNESCO concorda com esta afirmação ao entender que os produtos e serviços 

culturais são aqueles que “combinam criação, produção e comercialização de conteúdos 

intangíveis e culturais por natureza. Esses conteúdos são tipicamente protegidos por direitos 

autorais e podem assumir a forma de produtos” (UNESCO; UNCTAD, 2010, p. 05). 
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A United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) percebeu o 

vasto campo que ocupa a indústria cultural e, em 2004, diferencia os tipos de produção de 

cultura da seguinte maneira: 

1. Atividades upstream: atividades culturais tradicionais, tais como artes cênicas 

ou visuais; 

2. Atividades downstream: possuem uma proximidade muito maior com o 

mercado, como publicidade, editoras ou atividades relacionadas à mídia. 

Assim, a UNCTAD criou classificação que amplia o conceito de criatividade, divididos 

em grupos e subgrupos, conforme Figura 1. 

 
Figura 1 - Classificação do mercado cultural, segun do a UNCTAD. Fonte: UNESCO ;UNCTAD, 2010, p.08 

Desta maneira, o UNCTAD contribuiu para o entendimento e a setorização, 

permitindo que produtores de cultura pudessem planejar e sistematizar seus trabalhos 

dentro de um mercado passível do uso de linguagens diversas. 

PRODUÇÃO CULTURAL 

A cultura de qualquer área é passível de organização e transformação em produto. É 

o que faz surgir o mercado cultural e, consequentemente a economia criativa. O conceito de 

cultura inserido num mercado vem da absorção das ideias do sistema capitalista e industrial 

que leva cultura na mesma lógica de absorção em massa (MARTINS; SILVA, 2013). Os 

autores entendem que a produção cultural passa pelo estabelecimento de um ciclo cultural: 

No campo da cultura na dinâmica contemporânea, pela ordem capitalista e 

suas consequências, é possível estabelecer um ciclo cultural (UNESCO, 

2009) formado pela: criação de ideias, conteúdos e produtos originais (o 

artista e a obra); produção das formas culturais (como uma telenovela), bem 

como as ferramentas, a estrutura e os processos de fabricação (impressão 

de livros, por exemplo); difusão com o intuito de dar visibilidade e alcançar 

consumidores/plateia/público; exibição/transmissão dentro do contexto, do 

lugar e da atividade cultural (TV, teatro, museus, etc.); e 
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consumo/participação na prática da atividade cultural em si realizada pelo 

consumidor, plateia, público, leitor, etc. (MARTINS; SILVA, 2013, p. 122). 

Este ciclo requer organização para que haja sucesso na criação artística/cultural. 

Rubim (2005), sugere três movimentos mínimos – criação, divulgação/transmissão e 

organização – que, por estar associado ao sistema econômico, complexidade social e 

cultural, apresenta atividades relevantes para a produção cultural. 

Quadro 2- Atividades e atribuições da Produção Cultu ral 
Atividade Atribuição 

Criação Cultural Intelectuais, cientistas, artistas e criadores de manifestações 

culturais populares. 

Transmissão/difusão/divulgação Educadores, professores, profissionais da comunicação e da mídia. 

Preservação Arquitetos, arquivistas, restauradores, museólogos, bibliotecários, 

etc. 

Reflexão/Investigação Critérios culturais, estudiosos e pesquisadores. 

Gestão Cultural Administradores, economistas, contadores, advogados, etc. 

Organização Produtor Cultural 
Fonte: Rubim (2005). Adaptado. 

O Quadro 2, mostra as atividades chaves da produção cultural e a quem atribui cada. 

Thompson (1995, 179-180), quando diz que “(...) são sempre produzidas ou realizadas (...) 

por indivíduos específicos providos de certos recursos e possuidores de diferentes graus de 

poder e autoridade”, ou seja, tamanho dos grupos, complexidade dos projetos e das 

produções, entre outras variáveis que podem determinar o grau de atribuição dos membros 

dos grupos. 

Apesar de a produção cultural passar por movimentos da sociedade e entender que 

acontece concomitantemente com sua própria criação, este artigo trabalhará com as 

atividades que se iniciam a partir da gestão e da produção cultural, que envolve também os 

aspectos políticos e as estratégias utilizadas para a captação de recursos. O agente 

principal e objeto desta pesquisa é o produtor cultural, responsável por, entre outros, captar 

recursos. Assim como a cultura, o produtor é tão diverso quanto e com uma “função não 

muito bem explicada ou compreendida, de abrangentes facetas e múltiplas nuances” 

(JORDÃO; ALLUCCI, 2012, p. 49). É este agente que possui o conhecimento sobre o 

mercado cultural e as relações com instituições privadas e mecanismos criados pelo Estado. 

1.3 CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

As buscas por conceitos em captação de recursos mostrou que o termo não requer 

um conceito, mas sim uma contextualização. Por se tratar da busca por financiamento de 

alguma ação, neste caso cultura, é importante ter em mente que a captação de recursos 

tem como definição básica um pedido de financiamento, de valores monetários para a 

criação de algo. Andrade (2002) entende que o dinheiro possui uma nova denotação, onde 
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ao “invés de ser um fim em si mesmo, como é natural nas sociedades mercantis, ele é um 

meio, um ‘instrumento para a realização dos reais objetivos’” dos produtores (ANDRADE, 

2002, p. 53). 

Andrade (2002) também afirma que um dos principais motivos para a captação é a 

falta de recursos provenientes do Estado com certa agilidade, deixando de atender a 

demanda cultural por si só. A captação, por meio do mecenato, torna-se bastante eficiente e 

atende de maneira prática e rápida os anseios sociais. Assim, as ações de captação de 

recursos precisam ser planejadas diante de conceitos de estratégias, com a finalidade de 

obter sucesso. 

No setor cultural, o mecenato permite aos produtores captarem recursos 

provenientes de instituição privada de maneira simples, desde que o projeto atenda seus 

critérios. A área artística proposta deve ser coerente com o que a instituição procura. Neste 

sentido, Jordão e Allucci (2012) apresentam a porcentagem de recursos captados para cada 

área artística, conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Percentual de recursos captados por área  cultural de 2007 a 2011. 

 
Fonte: SalicNet, Ministério da Cultura 2012 apud Jor dão; Allucci, 2012, p. 85. 

O gráfico divide-se em áreas culturais e apresenta a porcentagem levantada de 

recursos captados entre 2007 e 2011, mostrando que as artes cênicas e a música, seguidos 

de preservação de patrimônio tiveram os maiores índices de captação. 

1.4 ESTRATÉGIA NO MEIO CULTURAL 

A estratégia é a forma encontrada por organizações de trabalharem os pontos de 

vantagens percebidos ao longo do tempo por gestores empresariais e utilizadas para formar 
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vantagem competitiva no mercado em que a instituição está inserida (MONTGOMERY; 

PORTER, 1998). Assim como a produção artística cultural, a estratégia envolve tudo que 

requer comprometimento e dedicação por parte do grupo produtor de arte (MONTGOMERY; 

PORTER, 1998), conceito originalmente pensado para os colaboradores de uma empresa. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), afirmam que a estratégia, sem o peso da 

administração ou gestão organizacional, é um padrão, ou seja, a coerência de um 

comportamento ao longo do tempo e uma organização pode entendê-la como planos para o 

futuro extraindo padrões de seu passado (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010). 

Seguindo os preceitos de estratégia organizacional, pode-se aplicar, com devidas 

adaptações, ao meio artístico/cultural tentando entender como é pensada para o setor. Um 

grupo produtor de cultura é uma organização que possui objetivos, visão, missão e 

colaboradores que compartilham dos valores da organização mesmo quando não estão 

declaradas, assim como as empresas, para criar suas próprias estratégias. Um grupo 

produtor de cultura poderia pensar sua própria estrutura da seguinte maneira: 

a) Sua missão principal é oferecer cultura à sociedade em que está inserida; 

b) Seus valores focam em atendimento e respeito com seu público; 

c) Sua visão poderia ser o reconhecimento como referência na área que atua; e 

d) Seus objetivos poderiam ser o de levar entretenimento às pessoas de uma 

determinada classe social. 

Em qualquer grupo produtor de cultura é importante ter estas informações claras 

entre os membros, assim como uma organização e os colaboradores, construindo a 

estratégia a partir destes instrumentos que podem estar internalizados e criar 

compatibilidade entre os pensamentos do grupo. Brandão e Guimarães (2001) entendem 

que conhecer a própria organização passa aos colaboradores todas as suas intenções, ou 

seja, tudo o que o grupo precisaria levar em conta para montar a estratégia mais adequada 

para captar os recursos. 

Montgomery e Porter (1998) acrescentam que o conhecimento do seu público alvo 

também é informação relevante para definir estratégias e organizar os sistemas de trabalho: 

Primeiro vem uma atenção total às necessidades dos clientes (...) uma 

análise completa dos graus de liberdades reais de uma empresa de 

responder àquelas necessidades. Primeiro vem a vontade de repensar 

fundamentalmente o que é que os produtos são e o que é que eles fazem, 

bem como melhor organizar o sistema de negócios que os protege. (...) as 

realidades competitivas são as coisas contra as quais você testa estratégias 

possíveis; você as define em termos de clientes. (MONTGOMERY; 

PORTER, 1998, p.68). 
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A literatura em estratégia remete seus temas às organizações, deixando de ser feita 

uma leitura adequada ao setor cultural. Procurando termos como “estratégia” e “cultura” 

simultaneamente em mecanismos de busca virtual, a maior parte de artigos e pesquisas 

entende a cultura organizacional como passível de influência na estratégia, diferente do que 

se busca para esta pesquisa. Neste sentido, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) afirmam 

que “a formulação de estratégia não tem a ver apenas com valores e visão, competências e 

capacidade, mas também (...) de organização industrial e revolução social”, ou seja, de 

aspectos que estão externos às organizações e internos à sociedade. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), propõe que a estratégia possui diversos 

planos de entendimento que chama de “cinco Ps da estratégia”, conforme resumo no 

Quadro 3: 

Quadro 3 - Resumo dos cinco Ps da Estratégia 
Estratégia  Resumo  
Planos e 
Padrões 

Entende que as estratégias são os planos extraídos de padrões verificados no 
passado 

Deliberado e 
Emergente 

A estratégia (plano) deliberada é aquela totalmente realizada e a emergente é 
aquela que surge no meio do processo por um padrão que não era expressamente 
pretendido. As estratégias deliberadas não são sempre boas, assim como as 
emergentes não são totalmente ruins. 

Posições e 
Perspectiva 

A estratégia é uma posição, ou seja, a localização de determinado produto em 
determinados mercados. A estratégia é perspectiva, ou seja, a “teoria do negócio” 
de Peter Drucker (1970 apud MINTZBERG, 2010). 
Assim, na posição, o produto encontra o cliente, enquanto na perspectiva, o produto 
encontra o mercado. 

Truques O uso da estratégia como truque para confundir os concorrentes. 
Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, 2010. Adaptad o. 

Assim, se pensarmos nos cinco Ps de maneira consolidada, sendo 4 Ps, mais todos 

eles juntos, tem-se: 

Quadro 4 - 4 Ps + todos os Ps = 5 Ps 

 Planos deliberados Padrões emergentes 

Posições Tangíveis Planejamento Estratégico Empreendimento Estratégico 

Perspectiva ampla Visão Estratégica Aprendizagem Estratégica 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, 2010, p. 30. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), entendem que a estratégia cultural assume a 

forma de uma perspectiva, acima de tudo, enraizada em intenções coletivas, porém não 

explicadas necessariamente. Assim, o autor conclui que a estratégia é mais bem descrita 

como deliberada, mesmo que não seja plenamente consciente. Se indicarmos sua posição 

no Quadro 4, a estratégia cultural é focada, portanto, na visão estratégica, porém isto se 

aplica somente às organizações. Se transpuser os conceitos de produção cultural no 

contexto atual, a estratégia estaria na área de aprendizagem estratégica, com padrões 

emergentes (ainda se formando) e perspectiva ampla. 
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Mesmo com todos estes conceitos de estratégia, ainda é pouco explorado o seu uso 

em cultura, exceto por cultura organizacional. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) 

abordaram aspectos de estratégia diferentes do que a academia explora comumente, porém 

encontraram na cultural seu conceito organizacional na delimitação de estratégias criadoras 

de vantagens competitivas. Não assumiu, assim, a posição de um produtor cultural. 

Procuraram-se outras formas de tentar entender o significado de estratégia pelos 

conceitos de marketing cultural, que mostrou que sua bibliografia aborda as vantagens e 

desvantagens, riscos e oportunidades de organizações que utilizam cultura como meio de 

promover e posicionar sua marca. Não se relaciona à produção cultural e, portanto,  não 

interessa a este trabalho. 

PESQUISA E ANÁLISE 

Ao relacionarmos os dados do mercado cultural, é possível o planejamento da 

estratégia a ser utilizada na captação de recursos. Para isto, é importante o entendimento 

de alguns pontos: 

1. O que as instituições privadas querem ao financiar cultura; 

2. O que estas instituições financiam; 

3. Quais as características do captador de recursos, ou seja, o produtor cultural; 

e 

4. Quais as características do consumo de cultura. 

1.5 O QUE QUEREM AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS AO FINANCIAR CULTURA? 

Como mencionado anteriormente, Montgomery e Porter (1998) indica que há 

importância em conhecer o cliente. O produtor cultural tem como cliente o financiador, 

aquele que viabiliza uma ação cultural, mesmo que seu público final seja a sociedade. 

A captação de recursos por meio do mecenato acontece em esfera federal, estadual 

e municipal. As instituições privadas se interessam por estas leis de incentivo por dois 

motivos principais: a utilização de verba para um determinado ganho de imagem e a 

dedução de impostos utilizados para divulgação da marca através dos incentivos culturais 

(MAIA, 2011). Ainda, segundo o autor, o ganho de imagem não é imediato e faz parte de 

“um processo de construção de um diálogo aberto entre a marca e seus consumidores, 

fornecedores e investidores, ou seja, de um processo sistemático de gestão de marcas” 

(MAIA, 2011). 

Em 2002, o Jornal do Comércio divulgou uma pesquisa que mostra quais os motivos 

que levam a empresa a investir em cultura. A maior parte estava relacionada aos ganhos de 

marca e valor de marca, conforme o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - O que leva as empresas a investir em cu ltura? 

 
Fonte: Jornal do Comércio (2002 apud MAIA, 2011, p.  61). – Pesquisa do Ministério da Cultura (MinC), 
encomendada à Fundação João Pinheiro (FJP) 

As empresas entendem que os investimentos realizados em cultura, mesmo que por 

renuncia fiscal, produz para a elas um capital de prestígio simbólico-cultural que faculta uma 

lucratividade posterior muito maior e “dividendos desta lucratividade a médio e longo prazo, 

pois, em formas de prestígio cristalizadas em títulos (selos, prêmios, concursos, entre 

outros) (...)” (MAIA, 2011, p.62). O autor conclui que as instituições envolvidas com cultura 

buscam, à sua maneira, assegurar sua participação na cidadania cultural brasileira de forma 

corporativa, passando a comprar produtos homólogos, adicionando-os à sua marca 

(BAUMAN, 2007 apud MAIA, 2011). 

Brasil, MinC (2007) também apresentou as questões que influenciaram as 

instituições privadas ao financiamento, principalmente durante a década de 1990, 

considerando que essas são agentes culturais: 

(...) por parte dos agentes como empresas e patrocinadores, importa 

garantir condições de retorno simbólico e econômico de seus investimentos 

na sua associação com os produtores e com o Estado. Eventualmente, 

interessam os benefícios fiscais e o desenvolvimento do setor cultural 

(MINC, 2007, p. 201). 

A proposta do produtor cultural deve levar em consideração o valor que se dará à 

imagem da instituição. O incentivo fiscal fica em segundo ou terceiro plano, apesar de ser 

fator influenciador dos financiamentos. É necessário perceber que não é só o aspecto 

financeiro, mas a valorização da instituição como um todo. 

Representantes de instituições privadas foram incentivados a responder livremente 

às provocações colocadas por pesquisa realizada em parceria entre o MinC e a Vale. A 

pesquisa compilou as respostas mais frequentes, conforme Figura 2 abaixo: 
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Figura 2 - Respostas das instituições privadas sobr e o financiamento cultural. Fonte: Jordão e Allucci , 
2012. 

Verifica-se que as instituições interessam-se de forma comprometedora por cultura, 

estabelecendo uma visão de valorização de projetos bem estruturados. O maior interesse 

nos investimentos é o da valorização da marca, mas também que os projetos sirvam como 

desenvolvimento social a partir de seu sucesso. Assim, a instituição privada vai selecionar 

aqueles projetos que tenham compromisso com o resultado social e potencial de valorização 

de sua própria marca ou imagem da instituição. 

1.5.1 Os investimentos em cultura por instituições privadas 

Este trabalho se interessa por entender como a captação pode ser feita a partir do 

reconhecimento das limitações e oportunidades da captação. Os investimentos em cultura 

acontecem através das instituições privadas, que possuem liberdade na escolha de projetos 

a serem financiados. Esta escolha é motivada por outros fatores que não só o benefício 

fiscal, como a preferência das instituições privadas nas áreas de financiamento cultural. 

Neste sentido, Jordão e Allucci (2012), afirmam que: 

O teatro recebeu 73% dos recursos destinados às artes cênicas, 

confirmando a percepção de maior facilidade em captar recursos. Por outro 

lado, os recursos destinados à área de música são concentrados em música 

erudita e instrumental, com 72% da captação, sendo que a música popular 

recebeu apenas 24% dos recursos obtidos. (JORDÃO; ALLUCCI, 2012) 

É possível perceber que as instituições privadas têm preferências relacionadas às 

atividades upstream, ou seja, por linguagens mais tradicionais nas áreas culturais. O Minc 

(2013) mostra um resultado interessante ao analisar relatório do ano de 2012: 
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Tabela 1 - Valores investidos por instituições priva das em 2012. 

 
Fonte: Minc, 2013. Censo do setor em 2012 

Na Tabela 1, o MinC (2013) mostra que, do total investido em 2012, 97,3% foi 

destinado à cultura com finalidade promocional, ao encontro de que menos de 3% referem-

se a doações feitas sem intenção de propaganda. Isto confirma o resultado de pesquisa 

realizada por Jordão e Allucci (2012) em que representantes destas instituições declaravam 

o interesse maior na promoção de sua empresa em detrimento dos benefícios fiscais. 

1.6 O PRODUTOR CULTURAL 

Jordão e Allucci (2012) reforçam o entendimento de que a produção cultural 

necessita de um tônus de realidade para existir, mesmo sendo considerada uma atividade 

idealizada pelos profissionais da área. A pesquisa de Jordão e Allucci (2012) tinha o objetivo 

de conhecer este profissional de maneira comportamental e demográfica, procurando 

entender o que o influencia no momento de planejar a captação de recursos. 

Entre os produtores, 77% possui nível superior de escolaridade, sendo apenas 17% 

com formação em cursos ligados às áreas artísticas ou produção cultural. Mesmo assim, a 

maioria não tem formação com foco em produção cultural. Segundo Jordão e Allucci (2012), 

14% dos produtores culturais possuem formação relacionada à gestão ou de domínio na 

área cultural, contra 2/3 dos entrevistados que não possuem nenhuma formação ligada à 

gestão e negócios. 

Entre os produtores, a maioria ingressou na prática de produzir cultura a partir das 

oportunidades surgidas e não planejadas. O Quadro 5 mostra como se distribui esta 

oportunidade de início em produção cultural. 

Quadro 5 - Início na Produção Cultural 

 
Fonte: Jordão e Allucci, 2012. Base 500 
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O conhecimento dos conceitos mais tradicionais está bem assimilado entre os 

produtores, porém os novos conceitos ainda estão sendo absorvidos, conforme o Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Conhecimento dos conceitos de produção cultural 

 
Fonte: Jordão e Allucci, 2012. Base 500 

As autoras afirmam que os profissionais de produção cultural entendem que a prática 

do dia-a-dia é percebida como suficiente para a preparação e atualização e que os cursos 

na área de gestão cultural precisam superar esta barreira. 

Também foram abordadas questões sobre dificuldades encontradas na produção 

cultural, ao que 40% as apresentou no momento de captar recursos ou de apresentar bom 

relacionamento com o investidor, conforme o Quadro 6: 

Quadro 6 - Dificuldades encontradas pelos produtore s de cultura 

 
Fonte: Jordão e Allucci, 2012. Base 500 

Com estes estudos, Jordão e Allucci (2012) concluem que o profissional de produção 

forma-se na prática, e acreditam que o desenvolvimento obtido é suficiente para exercer a 

profissão. Ao mesmo tempo em que 17% dos produtores declaram não precisar de nenhum 

outro conhecimento dos já adquiridos, outros 17% têm consciência das necessidades de 

conhecimentos em gestão, enquanto 8% afirma que a educação formal resolveria 

dificuldades para exercer produção (JORDÃO; ALLUCCI, 2012). 
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Quando são questionados sobre as habilidades mais importantes, os produtores 

entendem que o planejamento é fundamental e importante, porém a analise feita por Jordão 

e Allucci (2012), expõe uma característica significativa deste profissional: 

Embora racionalmente os produtores acreditem que planejar é fundamental 

para o seu trabalho, demonstram que é a experiência/prática que funciona, 

somada a um certo romantismo. (JORDÃO; ALLUCCI, 2012) 

O produtor acredita nas boas práticas da produção cultural de maneira ingênua e, 

segundo Jordão e Allucci, 20% dos entrevistados considera que uma das habilidades mais 

importantes é “ser apaixonado” pelo que faz, o que explica o “romantismo” mencionado. 

Não houveram publicações que apresentassem dados sobre o conhecimento de 

estratégias utilizadas pelos grupos produtores de cultura no Brasil. Também não foi 

encontrado nenhum dado sobre este assunto em outros países para este trabalho. 

MAPA CONCEITUAL – RELAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS 

 

Figura 3 - Mapa conceitual. As relações e as atividades culturais. Fonte: da autora, baseado em Jordão e Allucci, 2012. 

A pesquisa e a análise realizadas para entender as estratégias utilizadas por grupos 

produtores de cultura permitiu a montagem de um mapa conceitual que mostra as relações 

existentes entre todos os agentes culturais. Baseou-se no mapa conceitual feito por Jordão 

e Allucci (2012), porém com o entendimento de conjunto e subconjuntos para que as 

relações sejam melhores percebidas. O processo de captação de recursos, então, se 
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relaciona com o desenvolvimento das políticas culturais e da gestão cultural. Todos os 

processos fazem parte do universo da produção cultural. 

CONCLUSÃO 

Do objetivo geral deste trabalho, a saber... 

“Qual(is) a(s) estratégia(s) mais utilizada por grupos produtores de cultura 

para captação de recursos em instituições privadas no Brasil, a partir das 

ações de financiamento das instituições privadas?” 

... são relatadas as conclusões desta pesquisa. Em um primeiro momento, sem 

possuir dados relativos ao perfil dos grupos produtores de cultura, havia dificuldade no 

entendimento deste comportamento. Ao analisar o perfil do produtor cultural, passa-se a 

entender melhor seus motivos. O produtor cultural, realizador de diversas atividades em 

diferentes áreas artísticas, procura na prática do dia-a-dia o conhecimento necessário para a 

realização do seu trabalho. Na pesquisa realizada para o Panorama Cultural 2011-2012, é 

mostrado que o produtor cultural sente-se suficientemente capacitado para realizar suas 

atividades, ou seja, não sente necessidades em complementar sua formação com cursos na 

área.  

A falta de formação e profissionalização destes agentes é percebida com o aumento 

da complexidade da produção cultural. Isto quer dizer que, se antes haviam conceitos 

chaves sobre produção (produção, direito autoral, mercado cultural), com o desenvolvimento 

do mercado cultural outras necessidades surgiram, outros níveis foram atingidos. De 

mercado cultural, transformou-se em indústria e economia posteriormente, assim como o 

desenvolvimento das cidades criativas, dos direitos de cópia, entre outras evoluções do 

setor. Se os profissionais acreditam que não é preciso formação dos grupos produtores 

esses novos conceitos passam a ser absorvidos de maneira equivocada ou simplesmente 

não absorvidos. 

As dificuldades declaradas pelos produtores na produção são relativas à captação de 

recursos: elaboração de projeto, gerir pessoas, comunicação com o investidor, entre outras 

dificuldades. Isto porque aquele produtor que se sente preparado tecnicamente não procura 

atualizar-se para melhorar os aspectos que influenciam na captação de recursos. Pode-se 

avaliar que o produtor acredita que as dificuldades fazem parte do trabalho de produção 

cultural e que há maior importância no relacionamento com o investidor do que nas técnicas 

conhecidas de negociação e proposição de projetos, podendo esta questão ser abordada 

em outro trabalho. 

Com a própria história das políticas culturais brasileiras é perceptível que a produção 

cultural não é entendida como profissão essencial para o sucesso da atividade. Isto porque, 
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com a garantia dada pela Constituição de que o Estado é responsável pela formação 

cultural da população, a classe artística se movimentou para produzir arte e eventos 

culturais, mesmo sem o conhecimento necessário em gestão e ainda dependendo da verba 

pública para suas práticas. Eram, desta forma, os artistas que se empenhavam para 

produzir cultura. 

Com as leis de incentivo e a valorização do mecenato, as empresas passaram a criar 

os critérios necessários para seleção de projetos, porém sem divulgar publicamente como 

estas aconteciam. Os artistas-produtores buscaram montar seus projetos baseados em suas 

experiências no setor. O produtor cultural passa a ser peça importante quando a Lei 

Rouanet se instaura, porém ainda havia falta de entendimento e percepção na relevância de 

conhecimentos específicos para produção cultural, já que a preocupação passou a ser 

política em busca da formalização de um programa de incentivo. 

Esses episódios, ainda recentes historicamente, confirmam o que a pesquisa de 

Jordão e Allucci (2012) conclui: a formação do produtor cultural e sua profissionalização 

ainda não são vistos por ele próprio como necessidade, passa a ser visto como um 

complemento ao seu dia-a-dia. Poucos produtores – cerca de 8%, segundo a pesquisa – 

percebem que existe espaço e que há real necessidade para sua profissionalização. 

Apesar destas conclusões, observa-se a oferta de cursos de Produção e Gestão 

Cultural e percebe-se que há esforços do Ministério da Educação e de instituições 

educacionais privadas e públicas em explorar o mercado da educação profissional. Entende-

se, assim, que os esforços realizados para oferecer cursos de formação podem contribuir 

para o aprimoramento profissional do produtor cultural que está começando a perceber esta 

necessidade ao passo que o mercado cultural vai se desenvolvendo. 

O movimento cultural – da falta de políticas para uma economia própria – mostra que 

as instituições privadas, junto com o Estado, procuram estimular a população a consumir 

diferentes linguagens artísticas daquelas que está mais acostumado. Isto fica claro ao 

comparar as publicações de 2012 e de 2014 do Panorama Cultural Brasileiro3, que mostra 

que instituições privadas preferem financiar cultura upstream. O entendimento é de que as 

instituições privadas comprometem-se em resgatar e divulgar atividades culturais mais 

tradicionais, como forma de atribuir sua imagem à preocupação com a preservação de uma 

linguagem artística através da participação da sociedade consumidora. Em oposição a isto, 

o consumidor é bastante influenciado pela indústria cultural, que produz cultura downstream, 

de baixo custo, fácil reprodução e alto alcance de divulgação. Por este motivo os 

                                                           
3
 O Panorama Cultural Brasileiro publicado em 2012 tem como foco o estudo do setor cultural a partir das 

atividades de produção cultural e financiamento cultural pela visão do produtor e do financiador. Já o 

publicado em 2014 discorre sobre o comportamento do consumidor de cultura a partir da visão da população. 
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consumidores se estimulam pelo que está mais próximo e possui maior número de 

reproduções. 

O produtor cultural passa, então, a se preocupar com dois públicos: o financiador, 

que acredita que sua imagem será valorizada com as atividades upstream e o consumidor 

que já se influenciou pelo gosto popular tão divulgado pela indústria cultural. O 

conhecimento destes dois públicos, além da apropriação das leis de incentivo, possibilitaria 

o planejamento de uma estratégia de captação bem sucedida. Para que isto fosse possível, 

seriam necessárias atualizações constantes sobre o mercado cultural, as novas tecnologias 

usadas no setor, o que o consumidor procura e o que o financiador procura. 

A satisfação do produtor cultural com sua formação demonstra ser um dos motivos 

de não utilizar conceitos de estratégia para captar recursos, adquiridas com atualizações e 

formação acadêmica. Outro dado que explica é o romantismo da profissão. O artista, 

quando artista, acredita que a arte se cria de dentro para fora e é externada pelos 

sentimentos, conhecimentos e experiências vividas. O artista, quando produtor também 

acredita que a produção vai depender não só da arte pura, mas da paixão pelo trabalho e 

pelo que acredita. 

A partir desta análise, então, pode-se afirmar que os grupos produtores de cultura 

não possuem nenhuma estratégia para a captação de recursos, ou seja, não se utilizam de 

nenhuma ferramenta estratégica para tal fim. O entendimento do mercado cultural e das leis 

de incentivo está internalizado em suas próprias experiências e práticas de sustentabilidade 

do setor. O caminho percorrido para adquirir conhecimentos com a educação formal chega 

ao fim quando o produtor percebe que já entende o suficiente para realizar o seu trabalho e 

que as dificuldades enfrentadas durante a captação dos recursos fazem parte dos 

procedimentos realizados pela produção. A falta de especialização e atualização dos seus 

conhecimentos faz com que o produtor não acompanhe o desenvolvimento do mercado e 

trabalhe com informações desatualizadas que podem impactar no sucesso ou não do 

projeto. 
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