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Gasto público em iniciativas
culturais no Brasil e no Reino
Unido
1. Introdução
O objetivo deste boletim é analisar os
mecanismos de financiamento público à cultura
no Brasil e no Reino Unido. Selecionou-se dados
sobre o financiamento do Conselho das Artes da
Inglaterra (ACE) e sobre os mecanismos federais
do Ministério da Cultura do Brasil e, para fins de
comparação, eles foram apresentados e divididos
abaixo da mesma maneira para os dois países.
A uma pequena seção de introdução, seguese uma descrição do funcionamento básico
dos mecanismos e uma análise de indicadores
de desempenho. Cada seção fecha com uma
breve discussão das principais questões dos
mecanismos de fomento sob análise. Uma seção
de considerações finais conclui o texto.

2. Entendendo os mecanismos de
financiamento do Conselho das Artes
da Inglaterra
2.1. Introdução
Esta seção aborda o fomento à cultura concedido
pelo Conselho das Artes da Inglaterra (ACE),
que é a agência nacional do país responsável
por incentivar as artes entendidas num sentido
amplo, museus1, e bibliotecas. O Conselho
recebeu sua Concessão Real (Royal Charter)
em 1946, tendo uma longa história no apoio a
artistas e organizações culturais. Em 1994, o
antigo Conselho das Artes do Reino Unido foi
dissolvido em três órgãos separados: o ACE, o
Conselho das Artes Escocês (Escócia Criativa), e o
Conselho das Artes de Gales. O ACE é financiado
pelo Departamento de Digital, Cultura, Mídia

e Esporte (DCMS) do Reino Unido, e trabalha
próximo a esse órgão governamental para
implementar a política cultural na Inglaterra. O
ACE funciona seguindo o princípio da “distância
de um braço” (arm’s-length principle): é gerido
por um conselho executivo e conselhos nacionais
e regionais. Periodicamente, o DCMS e o ACE
firmam acordos de financiamento que mapeiam
as dotações orçamentárias e os objetivos de
financiamento do ACE para um período de
quatro anos.
Desde 1997, sob a administração do Novo
Partido Trabalhista, o ACE e a política cultural de
maneira geral no Reino Unido viveram uma era
dourada2. As artes, entendidas como o resultado
da prática criativa, ganharam importância na
esfera pública e o financiamento através do
ACE, por sua vez, ganhou ímpeto, expandindose tanto em volume quanto em amplitude
de ação. No entanto, conforme aponta a
pesquisadora Eleonora Belfiore, isso teve um
preço: a incorporação da “instrumentalização
defensiva” no discurso e a sujeição das
avaliações para financiamento a um conjunto
de indicadores de impacto pré-estabelecidos3.
Após a crise financeira internacional, entidades
de fomento às artes no Reino Unido decidiram
trazer as artes e as práticas criativas para mais
perto das pessoas, enquanto enfrentavam um
contexto de austeridade fiscal. As seções a
seguir descrevem o mandato atual do ACE e
os seus mecanismos de fomento. A segunda
seção usa dados disponibilizados pelo ACE
em seus relatórios anuais, a base de dados da
Organização do Portfólio Nacional, e seu painel

Além dos Museus do Portfólio Nacional do ACE, o Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte (DCMS) britânico
patrocina diretamente quinze museus nacionais e galerias no país, representando um total de financiamento direto da
ordem de £1 bilhão.
https://www.gov.uk/government/statistics/total-income-of-dcms-funded-cultural-organisations-201819
2
Eleonora Belfiore, ‘ “Defensive instrumentalism” and the legacy of New Labour’s cultural policies’, Cultural Trends 21, no
2 (2012): 103-111, doi:10.1080/09548963.2012.674750.
3
Belfiore, (2012)
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de investimentos para examinar a evolução
do fomento cultural promovido por essa
organização ao longo da última década. A terceira
seção termina com algumas perspectivas para o
futuro do financiamento do ACE e suas práticas
de monitoramento e avaliação.
2.2. O funcionamento básico do fomento à
cultura do ACE
O Conselho Nacional do ACE é o principal
órgão decisório que define as prioridades
políticas e seleciona as condições para
artistas e organizações artísticas receberem
financiamento. Ele é composto de catorze
membros, escolhidos pelo Secretário de Estado
de Digital, Cultura, Mídia e Esporte para um
mandato de quatro anos. Os membros do
Conselho Nacional têm experiência nas artes
como artistas, bibliotecários, administradores
de arte, acadêmicos ou executivos. A estrutura
de governança do ACE inclui os conselhos
regionais (Londres, Região Central, Sudeste,
Sudoeste e Norte) de modo a garantir que as
metas estratégicas sejam atingidas de maneira
eficaz em cada uma das áreas de ação regionais.
Os recursos investidos pelo ACE têm duas
origens diferentes: financiamento direto
alocado pelo governo central através do DCMS,
e fundos suplementares da Loteria Nacional, os
quais foram introduzidos no setor cultural nos
anos 1990. De acordo com Rod Fisher, diretorfundador da Inteligência Nacional para Cultura,
a loteria contribuiu com mais £40 bilhões
para artes, patrimônio, esporte, e outras boas
causas.4 A destinação de tais fundos é definida
em planos multianuais em linha com os acordos
financeiros do ACE com o DCMS. Desde 2010,
o ACE publicou planos estratégicos de dez anos,
que buscam deixar claros seus objetivos de
longo prazo e delinear medidas específicas para
atingi-los. De 2010 a 2020, a visão que guia as
ações do ACE foi “arte e cultura excelentes para
todos”5. O documento original foi atualizado
em 2013 para dar conta do acréscimo do

desenvolvimento de museus e bibliotecas e
propriedades culturais às responsabilidades do
ACE.O novo marco estabeleceu cinco metas
estratégicas: promover a excelência, aumentar
as oportunidades das pessoas se envolverem
com arte, tornar as organizações culturais mais
sustentáveis financeira e ambientalmente,
promover a diversidade e habilidades nas
lideranças e força de trabalho nas artes, museus
e bibliotecas, e garantir que todas crianças e
todos jovens tenham acesso às artes e à cultura.6
Já foi definido um novo marco estratégico para
a década 2020-2030, chamado “Vamos Criar”7.
O novo plano estabelece um desafio ao desviar
de um foco exclusivo em artistas profissionais
e organizações culturais, fortalecendo redes
culturais em comunidades locais e criando
conexões entre trabalhadores criativos de
todos os tipos, amadores e profissionais. Além
disso, estabeleceu três objetivos principais para
a alocação de financiamento para a próxima
década, guiados pelos princípios da excelência,
flexibilidade,
sustentabilidade
ambiental,
inclusão e relevância. Eles são expressos da
seguinte forma:
• PESSOAS CRIATIVAS: Todos podem desenvolver e
expressar criatividade ao longo da vida.
• COMUNIDADES CULTURAIS: Vilarejos, cidades
pequenas e grandes, prosperam através de uma
abordagem colaborativa para a cultura.
• UM PAÍS CRIATIVO E CULTURAL: O setor
cultural da Inglaterra é inovador, colaborativo e
internacional.8

O ACE tem três tipos de esquema de
financiamento: as Organizações do Portfólio
Nacional (NPO, que inclui os Museus
Parceiros Sênior), Linhas de Financiamento
a Projetos, e Fundos de Desenvolvimento
especialmente dedicados à consecução dos
objetivos estratégicos do ACE. A maior parte do
financiamento do ACE é alocado às NPO, que
inclui, no período 2018-2022, 828 organizações
pela Inglaterra, divididas em quatro grupos de
acordo com o montante de fundos recebidos.

Rod Fisher, ‘Country Profile: United Kingdom: England and Wales’, Compendium of Cultural Policies and Trends, 2020,
<http:// www.culturalpolicies.net>.
5
Arts Council England, Great art and culture for everyone: 10-year strategic framework 2010-2020, 2o ed (Manchester:
ACE, 2013), https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Great%20art%20and%20culture%20
for%20everyone.pdf.
6
Arts Council England, (2013)
7
Arts Council England, Let’s Create: Strategy 2020-2030 (Manchester: ACE, 2021), https://www.artscouncil.org.uk/
sites/default/files/download-file/Strategy%202020_2030%20Arts%20Council%20England.pdf.
8
Arts Council England, (2021)
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Investimento total
A Figura 1 mostra o investimento total do ACE
para cada ano fiscal, considerando todos seus
canais de financiamento, em milhões de libras
(eixo esquerdo) e valores per capita (eixo direito).
Considerando o montante total investido
(eixo esquerdo), a tendência é de estagnação.
Depois da recessão, os anos de 2012/13 e
2016/17 mostram picos de £769 milhões e
£786 milhões, respectivamente. No entanto,
outros anos apresentaram valores menores,
resultando numa média de £649 milhões gastos
anualmente pelo ACE desde 2008.
Figura 1 – Financiamento do ACE, investimento
total e gasto per capita
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As Linhas de Financiamento a Projetos da Loteria
Nacional do Conselho das Artes (anteriormente
Linhas de Financiamento para as Artes) é
um canal de financiamento aberto a artistas
individuais e profissionais da cultura, bem como
organizações culturais, museus e bibliotecas.
As bolsas são direcionadas a projetos artísticos
específicos e seu valor varia entre £1000 e
£100,000. O financiamento está sempre aberto
a submissões, ainda que limitado ao orçamento
estipulado para cada período. Fundos de
desenvolvimento são iniciativas específicas
dedicadas exclusivamente às metas estratégicas
do ACE. O fundo “Desenvolvendo a sua Prática
Criativa”, por exemplo, promove o treinamento
e o desenvolvimento profissional para artistas
independentes e profissionais criativos através
de bolsas individuais de entre £2000 e £10,000.
De acordo com informações do site do ACE, a
distribuição do financiamento anual se dá da
seguinte forma: £407 milhões para as NPO,
£97.3 milhões para Linhas de Financiamento
da Loteria Nacional do Conselho das Artes,
e £72,2 milhões para os fundos especiais de
desenvolvimento.

ACE e dos painéis de investimento, que incluem
dados sobre o financiamento do ACE para artes,
museus e bibliotecas ao longo da última década.

2008/09

Os recursos alocados a essas organizações se
originam tanto de financiamento direto quanto
da Loteria Nacional. Candidaturas para participar
do portfólio são avaliadas periodicamente — a
última rodada foi em 2017, para o período 20182022, agora estendidas por mais um ano devido
à pandemia de Covid-19. O Conselho Nacional
avalia candidaturas para fomento direto de
mais de £800,000, enquanto os conselhos
regionais são responsáveis por considerar
submissões abaixo desse patamar. A avaliação
considera primordialmente como o trabalho das
organizações candidatas contribui para as metas
estratégicas do ACE definidas nos documentos
multianuais. O conselho também relata levar
em consideração o equilíbrio do portfólio em
relação a distribuição geográfica, tipos de arte,
e critérios de diversidade.9

Gasto per capita

Fonte dos dados: Painel de investimento do ACE [20122019] e relatórios anuais de revisão [2009-2012].

A tendência de estagnação é mais alarmante
se levado em conta que, desde 2013, o escopo
do ACE foi ampliado para incluir museus e
bibliotecas nos projetos de financiamento.
Fisher aponta que o setor cultural na Inglaterra
está sofrendo os efeitos de quase uma década
de austeridade.10 De acordo com o autor, a
aplicação de fundos da Loteria Nacional nos
programas do ACE funcionou como uma
compensação pela queda do financiamento
2.3. Indicadores de desempenho de
nacional. A redução deste, em comparação com
financiamento
décadas anteriores, levou a uma mudança nos
Esta subseção apresenta alguns indicadores modelos de negócio das organizações culturais,
para as tendências gerais observadas no que tiveram que contar mais com fontes de
financiamento outorgado pelo ACE. A receita mistas. Essa mudança foi promovida
informação apresentada abaixo foi extraída dos pelo ACE, e será discutida na terceira seção.
relatórios anuais de revisão publicados pelo
O gasto geral do Reino Unido em cultura está
Arts Council England, ‘National Portfolio 2018–22: Our Decision Making Process’, 2016, https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/downloadfile/Decision-making-process_NPO_new160201_1.pdf.

9

Fisher, (2020)
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abaixo da média europeia. De acordo com
o Eurostat, o gasto governamental geral em
serviços culturais na Europa foi, em 2018, de 1%
do gasto total, enquanto o mesmo foi de 0,6%
no caso do Reino Unido11. Em termos per capita,
o financiamento do ACE oscilou entre £13.19
em 2012/13 e £10.01 em 2017/18 (ver Figura
1). Em 2018/19, o último ano para o qual dados
estão disponíveis, o investimento pelo ACE
equivaleu a £10.58 por habitante da Inglaterra.
A taxa de sucesso para candidatos ao Portfólio
Nacional, o principal canal de financiamento do
ACE, foi de 73% da última rodada de candidaturas,
e de 76% na rodada anterior (2015/18).12
Esses números significam que, de todas as
organizações que buscam financiamento do
ACE, ao redor de três quartos são exitosas. Vale
notar que essa taxa não considera diferenças
entre os valores pedidos pelas organizações e
os valores outorgados pelo ACE.
Distribuição de ﬁnanciamento por formas de arte
e áreas:
O financiamento do ACE não está limitado a
noção de “artes eruditas”, tais como ópera e
artes visuais. Na verdade, uma ampla gama de
atividades é financiada, e os planos estratégicos
da organização estabelecem a intenção de
incluir ainda mais formas de expressão cultural
que podem não ter recebido financiamento
anteriormente. A Figura 2 mostra a distribuição
de financiamento entre formas de arte, conforme
disponibilizado no painel de investimento do
ACE.

Figura 2 – Investimento do ACE por forma de
arte, 2012-2019:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012/13

2013/14

2014/15

Artes integradas
Museus

Música

2015/16

Dança
Outras

2016/17

2017/18

2018/19

Bibliotecas Literatura
Teatro

Artes visuais

Fonte: Painel de investimentos do ACE [20122019].
O gráfico mostra um padrão relativamente estável
desde 2012, no qual as artes cênicas, em sua
totalidade (música, teatro e dança), representam
mais da metade do total de financiamento do
ACE. O segmento que mais recebe recursos
é o de música, ao qual mais de 30% do
financiamento foi direcionado em 2018/19 —
um aumento considerável em relação aos 24%
de 2012/13. Em segundo lugar se encontra o
teatro, recebendo cerca de 20% do total de
financiamento do ACE. Em terceiro, o setor de
artes integradas, que também apresentou a
maior oscilação ao longo dos anos. Artes visuais
e dança receberam, respectivamente, 10% e
8% do total de financiamento em 2018/19.
Os setores que recebem menos recursos são
os de museus13, literatura, e desenvolvimento
de bibliotecas14, que são setores apoiados há
pouco tempo pelo ACE.

Arts Council England, ‘National Portfolio: FAQs’, [accessed on 4 December 2020], https://www.artscouncil.org.uk/
national-portfolio-2018-22-faqs.
13
In 2010, Jeremy Hunt, the then Secretary of State for Culture announced that the Museums, Libraries and Archives
Council (MLA) was to be abolished and that Arts Council England would be expected to take over its remit for supporting
museums, with a budget reducing from £50 million to £46 million. https://publications.parliament.uk/pa/cm201011/
cmselect/cmcumeds/464/46405.htm This was in addition to the £1 billion directly provided by DCMS to the fifteen
national museums and galleries. In 2018, the ringfence on museum funding was removed and the portfolio rebalanced.
https://advisor.museumsandheritage.com/news/arts-council-hlf-revitalise-partnership-better-support-museums/
14
Statutory responsibility for libraries in the UK rests with local government. Councils are required ‘to provide
a comprehensive and efficient library service’ for all those who live, work or study in the area https://www.gov.uk/
government/publications/guidance-on-libraries-as-a-statutory-service/libraries-as-a-statutory-service. ACE’s funding is
therefore directed at development initiatives that enhance libraries’ community role, digital capabilities, workforce skills
and sustainability, rather than at providing buildings or basic services.
12
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Distribuição regional

baseadas fora da região de Londres.

A abrangência geográfica dos fundos do ACE
foi tradicionalmente concentrada na área de Figura 4: Distribuição regional das linhas de
Londres, mas documentos como os informativos financiamento das NPO
e as decisões do Portfólio Nacional15 indicam
a intenção do ACE de reequilibrá-la. A Figura
3 mostra uma queda pronunciada no total de
17,1% 5,7% 9,8%
0,5%
44,6%
22,3%
fundos investidos na região de Londres: £327 2015/18
milhões em 2012/13 para £231 milhões em
2018/19. Em contraste, aumentou-se os fundos
17,1% 6,5% 9,9%
2,2%
39,9%
24,4%
alocados nas regiões Norte, Centro e Sudoeste, 2018/22
que, portanto, aumentaram ligeiramente suas
fatias da distribuição total de financiamento nos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
últimos anos.
Londres
Sudoeste

Figura 3: Financiamento do ACE por região
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Fonte: Base de dados das NPO do ACE 20182022.
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Fonte: Painel de investimentos do ACE

Para entender como comparar esses números,
considerando a população que habita cada uma
dessas regiões, nós apresentamos um índice de
concentração regional (ver Tabela 1), obtido pela
razão entre o gasto per capita do ACE em cada
região e a média nacional. Números maiores
que um indicam que a região recebe mais
financiamento do que a média nacional, e viceversa. Por exemplo: sendo a média nacional de
£10.58 em recursos gastos por habitante, em
2018/19, cidadãos londrinos receberam mais
que o dobro desse montante, com £24.87
per capita, enquanto habitantes do Sudoeste
receberam somente £6.83.

Um dos motores dessa nova distribuição dos
fundos, ligeiramente mais equilibrada, é a
distribuição regional do financiamento das Table 1: Índice de concentração regional,
NPO, como pode ser visto abaixo. Enquanto financiamento total pelo ACE
a fatia recebida por Londres decresceu e a do
Centro ficou estável, o montante alocado a
todas outras áreas aumentou em 2018-22, em
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
comparação com o ciclo 2015-18. No entanto,
2.4
2.4
2.1
2.7
2.2
2.9
2.9
a redução da fatia de financiamento de Londres Londres
mostrada na Figura 4 é complicado pela maior Norte
0.9
1.0
1.3
0.9
0.9
0.8
0.8
mudança, o financiamento das organizações de
0.8
0.8
0.6
0.8
0.9
0.7
0.7
Centro
escopo nacional: o financiamento total alocado
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.6
às trinta e quatro “Organizações de abrangência Sudoeste 0.5
nacional” cresceu de £5,8 milhões entre 2015 Sudeste
0.5
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5
e 2018 para £35 milhões previstos para 20182216, incluindo vinte e duas novas organizações.
Dessas, dezesseis (quase a metade) estão Fonte: Painel de investimento do ACE.
Arts Council England, ‘Our National Portfolio in numbers, 2018-22’ (ACE, 2019), https://www.artscouncil.org.uk/sites/
default/files/download-file/Investment__factsheet_14062019_0.pdf; Arts Council England, “National Portfolio 2018–
22: Our Decision Making Process”.
16
Arts Council England, ‘The Data: National portfolio organisations 2018-2022’, https://www.artscouncil.org.uk/nationalportfolio-2018-22/more-data-2018-22.
15

8

Counting Culture

de Organizações do Portfólio Nacional e Museus
Os números na tabela acima mostram que o
Parceiros Sênior que se identificam com as
Sul foi consistentemente subfinanciado, não
seguintes características: minorias étnicas, LGB,
somente em termos absolutos (ver Figuras 3
mulheres e com deficiência.
e 4), mas também em relação às populações
KPI 3: A proporção de Organizações do
locais. Em contraste, apesar da diminuição
Portfólio
Nacional produzindo pelo menos uma
do total de financiamento direcionado à área
mostra ou transmissão no ano em questão.
de Londres, ela ainda recebe pelo menos o
KPI 4: Um aumento na renda, através de
dobro do financiamento per capita nacional.
contribuições ou receita, de Organizações do
As regiões Centro e Norte estão mais próximas
Portfólio Nacional e Museus Parceiros Sênior.
da média nacional. Em outras palavras, se
KPI 5: Proporção de Organizações do
o investimento total feito pelo ACE a cada
Portfólio Nacional e Museus Parceiros Sênior que
ano fosse simplesmente distribuído a cada
conduziram atividades internacionais no ano em
residente, londrinos receberiam pelo menos
questão.
o dobro dos habitantes do Norte, e quase
KPI 6: Número total de escolas envolvidas
quatro vezes o valor recebido pelas pessoas do
com contato significativo por OrganizaçõesSudoeste. Essas medidas não são inteiramente
Ponte financiadas pelos Conselhos das Artes.
satisfatórias já que, obviamente, os beneficiários
KPI 7: A proporção de candidaturas a Linhas
do financiamento cultural não se limitam aos
de Financiamento a Projetos processadas dentro
residentes locais, incluindo também visitantes
do período considerado.17
nacionais e internacionais. Ainda assim, elas
dão uma ideia mais clara da distribuição relativa Esses indicadores guiam o processo de
que a comparação pura e simples do montante monitoramento e avaliação que geram uma
pressão de desempenho sobre o ACE e as
alocado a cada região da Inglaterra.
organizações que ele apoia. Eles são exemplos
do que o pesquisador Andy Pratt descreve como
2.4. Metas ambiciosas com recursos em o discurso econômico nas políticas culturais, no
estagnação
qual uma extensão do discurso da economia
A subseção acima apresentou três indicadores neoclássica “sustenta o apoio a atividades
básicos do desempenho dos mecanismos de culturais se elas geram benefícios sociais ou
financiamento: investimento total, a composição políticos; seus exemplos mais comuns vão
do investimento por forma de arte, e a sua de inclusão social e regeneração, receitas de
distribuição regional. No entanto, ainda há uma exportação e identidade nacional e pessoal”.18
longa lista de requerimentos e objetivos que o Conforme sublinhado por Belfiore, esse tipo
ACE leva em consideração na alocação de seus de “instrumentalismo defensivo”, baseado em
recursos. A informação sobre cada resultado indicadores pré-definidos de impacto social,
é apresentada a cada ano em seus relatórios responde ao alto nível de competição por
anuais de revisão. Na verdade, o ACE responde fundos públicos em meio ao “quadro político e
ao DCMS com base numa lista de indicadores- ideológico neoliberal atualmente dominante”. Ao
chave de desempenho (key performance mesmo tempo, indicadores sociais e econômicos
indicators, KPI), enumerados abaixo:
guiam o trabalho de avaliação de agências de

fomento num contexto informado pelo discurso
KPI 1: Números consistentes de assistência e da economia criativa, no qual noções prévias
visitantes nas Organizações do Portfólio Nacional de mérito artístico já não são mais válidas. De
e Museus Parceiros Sênior (amostra constante de acordo com a autora:
visitas contabilizadas).
-

KPI 2: Proporção de membros dos conselhos

Arts Council England, ‘Arts Council England Grant-in-Aid and National Lottery Distribution Annual Report and Accounts
2019/20, 2020’, https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/ACE%20Annual%20Report%20
2019%202020.pdf
18
Andy C. Pratt, ‘Cultural Industries and Public Policy: An Oxymoron?’, International Journal of Cultural Policy 11, no 1
(March 2005): 37, doi:10.1080/10286630500067739.
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[As racionalidades instrumentais de políticas]
ostensivamente conferem legitimidade ao setor
cultural público (e sua demanda pelos cofres
públicos), ao mesmo tempo em que evitam
questões difíceis e espinhosas de valor cultural,
que foram ainda mais complicadas pelo colapso
de distinções entre culturas de “alto” e “baixo”
nível, e pelo apagamento de linhas divisórias
igualmente cruciais entre artes profissionais/
amadores e artes subsidiadas/comerciais.19

De maneira a atingir seus objetivos, o ACE deveria
supervisionar as NPOs para que elas aumentem
a participação do público, as receitas de fontes
alternativas e se envolvam com atividades
internacionais. Adicionalmente, os princípios
de diversidade e igualdade são encapsulados
na mensuração da proporção da equipe e de
membros dos conselhos que se identificam
como negros, asiáticos, ou com minorias étnicas;
como mulheres; como membros da comunidade
LGBTQIA+; ou que tenham alguma deficiência.
Conforme apontado na primeira seção, a
estratégia “Vamos Criar” do ACE busca ampliar
o alcance de seu financiamento para incentivar
o exercício da criatividade pela população em
geral. Isso se reflete na ambição de disponibilizar
mais oportunidades a criativos independentes,
bem como de ampliar o escopo da atuação
do ACE em termos de quais tipos de projetos
e de formas de arte recebem financiamento.20
No entanto, os dados da seção II mostram que
não há sinal de crescimento dos recursos —
uma estagnação que, se mantida, não permitirá
a expansão de oportunidades de fomento.
Portanto, contar com um fundo constante de
recursos para promover uma distribuição do
financiamento entre regiões e formas de arte,
bem como a inclusão de mais e mais pessoas
nas artes, museus e bibliotecas, implicará que
alguns segmentos enfrentarão cortes. Um bom

exemplo das limitações que o ACE enfrenta é
o fato de que uma distribuição mais equitativa
dos montantes de seus recursos recebidos
pelas regiões foi atingida não pelo aumento no
financiamento de projetos fora de Londres, mas
pela redução dos recursos direcionados à capital
(Figure 3).
Nesse sentido, KPI 4 parece ser particularmente
relevante: o ACE busca auxiliar as organizações
culturais a encontrar canais de financiamento
alternativos, seja aumento suas receitas
próprias, seja contando com outros tipos
de financiamento externo, tais como
investimentos privados ou financiamento
coletivo. Paradoxalmente, a estratégia de
financiamento do ACE inclui a redução da
dependência de organizações culturais de seu
apoio.21 Independente das restrições financeiras
que o ACE pode encontrar na busca por suas
ambições de longo prazo, parece que alguns de
seus requisitos de desempenho contradizem
o seu próprio propósito de estender o apoio
a artistas voluntários e amadores ou àqueles
praticantes criativos estabelecidos em seus
planos estratégicos.
Restam duas questões: primeiro, como o
financiamento pode suprir as necessidades
crescentes de um setor cultural em tempos
de austeridade. Segundo, parece importante
estimar como o ACE pode avaliar sua política
de financiamento a prestação de contas de
indivíduos e organizações apoiados sem cair na
lógica da instrumentalização.

Belfiore, (2012), p. 105.
Arts Council England, Let’s Create: Strategy 2020-2030.
21
In a further irony, those organisations who had made most progress towards ACE targets for ‘sustainability’ by increasing
the proportion of earned income to income from public sources within their turnover during the previous decade were
the least resilient to the impacts of the COVID-19 pandemic, which saw most public and large funders sustain their grant
funding, while earned income disappeared during the lockdown.
19
20
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3.
Entendendo
os
mecanismos a administração seguinte, do Presidente
brasileiros de fomento à cultura a nível Fernando Collor de Mello, revogou essa lei e
outros mecanismos de renúncia fiscal em meio a
federal
3.1. Introdução
Os instrumentos de financiamento às artes e à
cultura no Brasil têm a forma atual há quase trinta
anos. Durante o período de redemocratização
do país, nos anos 1980 e 1990, as políticas
culturais tiveram altos e baixos. Nos anos
1970, durante a ditadura militar, verificouse avanços significativos que deram espaço a
esforços de institucionalização subsequentes,
mas houve também constrangimentos a nível
de estado, financeiro e ideológico.22 Em 1985,
foi atribuído nível ministerial à Secretaria de
Cultura, que ganhou então autonomia completa
do Ministério da Educação.23 O governo
também construiu um ecossistema formado por
uma série de fundações dedicadas a políticas
setoriais sob a supervisão do jovem Ministério
da Cultura (MinC), em linha com o princípio de
“distância de um braço”. A Constituição de 1988
listou a cultura entre os campos de bem-estar
sujeitos a intervenção estatal. O Artigo 215,
com efeito, expressa que “o Estado garantirá a
todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará
e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.” 24

tentativas de dirimir a crise fiscal. Em 1991, a Lei
de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/1991, também
conhecida como Lei Rouanet), estabeleceu
mecanismos de financiamento para a política
cultural federal dentro do âmbito do Programa
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC). Tal
lei reinstalou e refinou os instrumentos de
renúncia fiscal anteriores para o patrocínio de
atividades culturais e definiu outras duas fontes
de financiamento às artes: o Fundo Nacional de
Cultura (FNC), e o Ficart, para artes e cultura25
— ainda que este nunca tenha se concretizado.

O pesquisador Antônio Albino Rubim afirma
que a lei de 1986, a “Lei Sarney”, incorporou
um paradoxo: ao mesmo tempo, expandia e
diminuía o papel do Estado no campo cultural.26
Durante os anos 1990, a Lei Rouanet (em
referência ao Secretário de Cultura quando de
sua criação em 1991), que reinstaurou o modelo
de incentivo fiscal de financiamento às artes,
tornou-se a principal fonte de financiamento à
cultura no Brasil. O governo federal criou outros
instrumentos similares para fins específicos, e
governos locais pelo país estabeleceram seus
próprios programas de financiamento às artes,
também a partir da política fiscal.27 A importância
do modelo de mecenato nas políticas culturais
brasileiras é tão grande que, frequentemente,
Com respeito ao financiamento de tais políticas, esses dois conceitos são tratados como
o Presidente José Sarney sancionou em 1986 equivalentes (isto é, os incentivos fiscais são
uma lei que permitia a empresas e a indivíduos considerados como as políticas culturais). No
privados alocar uma fração de sua renda à entanto, uma série de políticas de fomento
produção cultural, na forma de doações ou à cultura que vão além da Lei Rouanet foram
de patrocínio/mecenato. Alguns anos depois, implementadas nos últimos anos.
Lia Calabre, Políticas culturais no Brasil: dos anos 1930 ao século XXI (Rio de Janeiro: FGV Editora, 2009).
The level of authority afforded to the cultural agenda within the presidential cabinet reflects the political priorities of
each administration. Five years after its creation, the Ministry of Culture was dissolved by President Fernando Collor de
Mello and transformed into a Secretariat under the direct supervision of the Presidency. Two years later, following Collor’s
impeachment, it was reinstated as a Ministry. In 2016, after President Dilma Roussef’s impeachment, acting president
Michel Temer dissolved the Ministry again, subsuming the culture brief within a recreated Ministry of Education and
Culture. Facing passionate opposition from the artistic community, joined in solidarity by the general public, the acting
president reestablished the Ministry a few weeks later. The next administration, that of current President Jair Bolsonaro,
demoted the culture office once again to a Special Secretariat, under the authority of the Ministry of Tourism.
24
Government of Brazil, Constitution of the Federative Republic of Brazil (Brasília: STF, Secretaria de Documentação,
2019), http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/brazil_federal_constitution.pdf.
25
“Lei de Incentivo à Cultura”, Pub. L. No. 8313 (1991), http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8313cons.htm.
26
Antonio Albino Rubim, “Crise e Políticas Culturais”, in Cultura e desenvolvimento: perspectivas políticas e econômicas
(Salvador: EDUFBA, 2011).
27
Lia Calabre, “Políticas Culturais no Brasil: balanço e perspectivas”, in Políticas culturais no Brasil, CULT (Salvador:
EDUFBA, 2007).
22
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Devido a seu potencial comercial, o setor de
audiovisual e televisão não está, normalmente,
incluído nos programas federais gerais de
financiamento às artes mencionados acima. Ao
invés disso, é alvo de esquemas de fomento
específicos, que se desenvolveram muito nas
últimas duas décadas. As principais fontes de
recursos para o apoio do setor são um mecanismo
específico de renúncia fiscal, estabelecido
pela Lei Federal 8.685, de 1993 (a Lei do
Audiovisual), e o Fundo Setorial do Audiovisual
(FSA), vigente desde 2008. Como mostraremos
mais adiante, o financiamento ao cinema e a
atividades relacionadas teve uma posição de
destaque no fomento estatal à cultura. Este
boletim busca explicar o financiamento federal
brasileiro aos setores culturais, focando nos dois
canais que abrangem mais segmentos: o Fundo
Nacional de Cultura e o mecenato através da Lei
Rouanet. A próxima seção descreve brevemente
o funcionamento dos dois. A seguir, uma seção
apresenta alguns indicadores de desempenho
de seu financiamento. A terceira e última seção
aborda a questão de se esses instrumentos
são
adequados,
apresentando
novos
desenvolvimentos no campo de audiovisual e
TV.
3.2. Financiamento federal à cultura: o FNC e
o mecenato
O mecanismo de renúncia fiscal estabelecido
pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) é
também chamado de “mecenato”, aludindo à
prática dos mecenas que financiavam as artes
durante o Renascimento. A Lei Rouanet permite
que indivíduos e empresas abatam o pagamento
de impostos em até 6% e 4%, respectivamente,
se usarem esse montante não-pago para
financiar projetos culturais.
Uma comissão nacional formada por membros
da sociedade civil e do governo se encontra
regularmente para avaliar projetos, que podem se
candidatar ao longo do ano. A Comissão Nacional
de Incentivo à Cultura analisa se cada projeto
atinge objetivos de políticas determinados
por lei, se está bem planejado, assim como se
o orçamento solicitado é adequado às ações
previstas. O mérito artístico e cultural dos
projetos não é avaliado pela comissão. Uma vez
aprovados, projetos exitosos são certificados
12

pelo Ministério do Turismo e podem começar a
procurar patrocinadores.
Dependendo da natureza do projeto, apoiadores
podem deduzir até 100% do valor investido de
suas obrigações fiscais, dentro do limite de 4%
do total delas (ou, no caso de indivíduos, 6%).
Para obter essa dedução, o projeto financiado
deve recair sobre uma das seguintes categorias:
•

Teatro e dança.

• Livros de
humanístico.

valor

artístico,

literário

•

Música erudita ou instrumental.

•

Exposições de artes visuais.

ou

• Doação de coleções a museus, bibliotecas
públicas, cinemas e arquivos públicos, treinamento
de pessoal e compra de equipamento de
conservação para preservar arquivos ou coleções.
• Produção, conservação e distribuição
de filmes de curta- e média-metragem, ou
conservação e distribuição de arquivos
audiovisuais.
• Preservação de patrimônio cultural material
e imaterial.
• Conservação de manutenção de cinemas e
teatros em cidades pequenas (com menos de 100
mil habitantes).

Esses projetos podem ter tanto curta duração
(como um produto cultural para um evento
curto, por exemplo), quanto longa, ou de escopo
maior, como por exemplo a programação
anual de museus ou de organizações culturais,
que podem abranger vários eventos. Projetos
culturais que não se encaixam em nenhuma das
categorias acima, mas que contribuem para o
desenvolvimento da expressão cultural ou dos
estudos culturais, ou ainda para avanços na
preservação do patrimônio cultural, também
podem ser apoiados por renúncia fiscal, se
aprovados pelo CNIC. Nesses casos, no entanto,
patrocinadores precisam investir recursos
adicionais: empresas que são taxadas em seu lucro
real podem deduzir suas obrigações em somente
30% do valor investido em patrocínios e em 40%
do valor de doações. Não obstante, como se
mostrará abaixo, a maior parte do financiamento
à cultura através da Lei Rouanet se dá através
de recursos compostos em sua totalidade por
recursos públicos de renúncia fiscal, ficando
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com as empresas patrocinadoras a decisão
sobre quais entre os projetos pré-aprovados
receberá esses recursos redirecionados de
receita pública. Como resultado, há críticas
sobre o fato desse mecanismo ser amplamente
influenciado por estratégias corporativas de
marketing, submetendo o financiamento às
artes e à cultura à lógica de mercado, ainda que
com recursos públicos.
Se por um lado a Lei Rounaet é um mecanismo
de financiamento indireto — a alocação real
dos recursos públicos depende da decisão
de entidades e pessoas privadas — o Fundo
Nacional de Cultura (FNC) é um instrumento de
financiamento direto. Este fundo é composto
por dotações orçamentárias diretas (a fundo
perdido), doações, fundos de loterias, e
recursos inutilizados de projetos previamente
apoiados pelo governo. A Secretaria de Cultura
e suas fundações subsidiárias (como a Funarte)
designam prioridades políticas e criam programas
específicos para as áreas-alvo do FNC. Portanto,
o financiamento do FNC responde à perspectiva
de políticas culturais do governo vigente,
expressa em planos multianuais e orientada aos
objetivos estabelecidos pelo Plano Nacional de
Cultura.

afetadas pelo projeto e como este contribuiu
para a democratização da cultura.
Um dos principais objetivos do FNC é balancear
o desequilíbrio da distribuição inerente ao
modelo de mecenato, como se descreverá
brevemente.29 De acordo com a Lei de Incentivo
à Cultura 8.313/91 (LIC, ou Lei Rouanet), o FNC
busca levantar recursos e alocá-los a projetos de
maneira a:
• Promover a distribuição equitativa dos
recursos públicos entre as regiões.
• Favorecer perspectivas entre unidades
da federação e regionais.
• Estimular a criatividade, a diversidade
cultural, e o desenvolvimento profissional e
artístico dos recursos humanos no campo
cultural.
• Contribuir para a preservação
patrimônio cultural e histórico do Brasil.

do

• Suprir as necessidades da produção
cultural e os interesses coletivos.
Some examples of funding programmes
developed under the FNC are the financial
support awarded to the community cultural
centres certified as Pontos and Pontões de
Cultura – part of the Cultura Viva Programme –
public calls for book fairs and literary activities,
30
or the selection of twenty-eight initiatives for
the preservation and renewal of museums.31
The FNC has also funded various initiatives
by the Secretariat of Creative Economy to
foster the development of studies and support
the participation of creative entrepreneurs in
international markets, fairs and exhibitions.

O financiamento do FNC é normalmente
distribuído na forma de recursos a projetos
culturais ou prêmios a artistas ou organizações
culturais de destaque. Beneficiários são
selecionados através de editais públicos.
As decisões são publicadas por painéis
independentes ad hoc que avaliam o mérito
artístico e cultural das candidaturas, bem como
seu efeito multiplicador28 — isto é, seu potencial
de gerar benefícios indiretos ulteriores ao
público. Todos os projetos fomentados com
recursos federais, tanto por mecanismos de
incentivo fiscal, quanto pelo FNC, devem 3.3. Desempenho do financiamento federal à
submeter relatórios finais detalhando como cultura
os recursos foram investidos e os resultados
da iniciativa, incluindo o número de pessoas

http://cultura.gov.br/apoio-a-projetos/.
Mônica Herculano, ‘Lei Sarney, Lei Rouanet, Procultura: história, avanços e polêmicas’, Cultura e Mercado (blog), março
de 2012, https://www.culturaemercado.com.br/site/lei-sarney-lei-rouanet-procultura-historia-avancos-e-polemicas/.
30
http://cultura.gov.br/documentos/edital-no-01-feiras-e-acoes-literarias/.
31
http://cultura.gov.br/documentos/museus-edital-1-modernizacao-de-museus/.
28
29
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Esta seção revisa indicadores econômicos
básicos para os dois canais federais de
financiamento às artes e à cultura. Os dados
foram obtidos do SALIC Net, exceto quando
especificado. Desde a sua constituição nos anos
1990, o gasto em cultura diretamente financiado
pelo FNC e o incentivo indireto através de
mecenato cresceram gradualmente, com forte
aceleração entre 2003 e 2010. No entanto,
durante a maior parte da última década, crises
econômicas comprometeram significativamente
o orçamento federal para a cultura, com quedas
em termos reais no financiamento dos dois
canais. A Figura 5 mostra o gasto anual por cada
programa.
Investimento total
Figure 5: Financiamento total: FNC e Mecenato
(Rouanet) em milhões de libras
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Nota: Os valores originais em reais correntes
foram convertidos a uma estimativa para
libras esterlinas correntes usando a cotação
média anual entre as duas moedas provida pela
UNCTAD. Vale notar que as tendências refletem
tanto as variações nominais em reais quanto da
taxa de câmbio ao longo do período.
Desde 2011, o financiamento alocado
anualmente pelo canal de mecenato indireto
estagnou em torno de R$1,3 bilhão, chegando
ao equivalente a £300 milhões em 2019. A
queda observada no financiamento direto pelo
FNC é muito mais dramática: o investimento
anual decaiu mais de 96% em relação ao seu pico
em 2010, de mais de R$350 milhões (2009: R$
200 mi) para R$13,5 milhões em 2019, ou em
torno de £2,7 mi. Essa queda no financiamento
direto é um forte indicador da baixa prioridade
conferida à agenda cultural pelos governos
federais desde então, mesmo considerando
reduções substanciais no gasto público em
geral. O financiamento de ambos os canais,
FNC e mecenato, decaiu na proporção do gasto
federal total. De acordo com dados do Tesouro
Nacional, o gasto total pelo FNC e através de
mecenato representaram em torno de 0,05%
de toda a despesa federal entre 2017 e 2019,
enquanto esse indicador se situava na média de
0,1% entre 2008 e 2010.32 Entre 2003 e 2018,
uma das principais causas da estagnação do
financiamento por mecenato foi a diminuição do
patrocínio por empresas estatais, que após esse
período cessou completamente, em conjunto
com uma redução geral no financiamento por
mecenato. Aumentos verificados inicialmente
no apoio advindo de empresas e indivíduos
privados não se sustentaram, e em 2019 o
segmento de financiamento corporativo caiu a
seu menor nível (em reais) desde 1999, enquanto
doações de pessoas físicas situaram-se no
mesmo ano em seu menor patamar desde 2011.
De maneira geral, o montante do financiamento
outorgado através de mecanismos de incentivo
foi, em 2019, a metade do que era em 2012, em
reais.33

Fonte dos dados: SALIC Net e UNCTAD.
Os valores para a despesa do governo federal foram extraídos do site Tesouro Nacional Transparente.
Observatório Itau Cultural, ‘Soma total do Mecenato’, agosto de 2020. Disponível em:
https://www.itaucultural.org.br/observatorio/paineldedados/pesquisa/financiamento-federal.
32
33
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Gasto per capita

ao financiamento federal, pesquisadores Anita
O nível de gasto público em cultura pode ser Simis e Rodrigo Correia do Amaral ressaltam que
é de em torno
mais bem avaliado em relação à população a taxa de sucesso dos candidatos
34
Desde
então, a
de
30%,
entre
1993
e
2010.
coberta. O valor de gasto per capita é obtido
dividindo o montante total de financiamento taxa parece ter aumentado constantemente,
pela população total. A figura abaixo mostra as mais devido à queda observada no número de
medidas para os períodos de 2003-2010 e 2011- candidaturas do que ao aumento de projetos
2019 para quatro esquemas de financiamento: apoiados. Entre 2011 e 2019, 51.969 projetos
o FNC, a Lei Rouanet, e os dois mecanismos foram submetidos a avaliação, dos quais 51.100
de financiamento para cinema e TV, o FSA e receberam autorização do CNIC para buscar
o incentivo através da Lei do Audiovisual (Lei recursos através do instrumento, dos quais, por
sua vez, 29.603 receberam financiamento de
8.685/93).
fato (uma taxa de sucesso de 60%). Isso pode
indicar que os produtores culturais aprenderam
Figure 6: Financiamento federal per capita - a evitar a burocracia enviando somente aqueles
Artes vs. Audiovisual
projetos que têm mais chances de cumprirem
com os requisitos legais. Também é possível
£ 2,00
que candidaturas potencialmente fortes estão
£ 1,63
buscando outras alternativas de financiamento.
£ 1,50
£ 1,23

Figure 7: Candidaturas a financiamento por
mecenato
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Fonte dos dados: SALIC Net, Observatório
Brasileiro do Cinema e do Audiovisual e IBGE.
Desde 2011, o financiamento federal das artes e
da cultura (excluindo audiovisual e TV) foi de, em
média, £1.67 per capita. Esse cálculo dá uma clara
ideia do papel marginal do financiamento direto
oriundo do FNC, cujo valor caiu 87% na década
passada: aproximadamente £0,04 por pessoa,
contra £1,63 do financiamento indireto via Lei
Rouanet. Em contraste, a dotação orçamentária
para o Fundo Setorial do Audiovisual
praticamente tomou o lugar do orçamento
anterior do FNC, subindo de £0,01 para £0,25
per capita — passando o financiamento indireto
recebido pelo setor audiovisual via a sua linha
exclusiva de mecenato.
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Fonte dos dados: SALIC Net.
Distribuição do ﬁnanciamento por formas e
campos de arte
O mecenato através da Lei da Rounaet cobre
uma ampla gama de campos culturais, como
listado na primeira seção deste boletim. Os
setores culturais que receberam a maior parte
do financiamento são artes cênicas, música,
artes visuais, e patrimônio cultural, confirme
Figure 8.

Com respeito ao acesso de produtores culturais

34

Anita Simis e Rodrigo Correia do Amaral, “Mecenato no Brasil democrático”, Eptic XIV, no 3 (setembro de 2012): 18.
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Figura 8: Financiamento via mecenato (Rouanet)
por setor cultural

Figura 9: Financiamento via FNC por setor
cultural
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Fonte dos dados: SALIC Net.

Fonte dos dados: SALIC Net.

As artes cênicas, que no Brasil incluem teatro,
circo e dança (excluindo música ao vivo),
receberam, em média, 20% dos recursos
anuais totais, chegando a um pico de 38%
em 2017. A porção alocada às artes visuais
também cresceu ao longo dos anos. Projetos
relacionados a audiovisual, humanidades e
museus normalmente recebem somas menores.
A categoria de artes integradas, abrangendo
vários tipos de projetos que envolvem mais de
uma forma de arte específica, tais como festivais
culturais e festividades populares, parecem ter
sido suplantadas pelas artes cênicas e música.
Até 2012, essa categoria recebia entre 10% e
20% dos fundos de mecenato, mas praticamente
desapareceram de vista desde então.35

Os dois gráficos acima mostram a dinâmica
entre os dois tipos de financiamento. Não é
uma coincidência o fato de que o mecenato se
concentra em eventos ao vivo: peças, concertos,
e festivais atraem audiência. Patrocinando
esses tipos de iniciativas culturais, empresas
podem ligar sua marca a projetos que atingem
grandes públicos. Em contraste, o FNC se
concentra em projetos menores, principalmente
relacionados à cultura popular, tais como o
apoio de festividades populares, da expressão
cultural e da preservação do patrimônio cultural
em comunidades locais.

Enquanto o financiamento via mecenato mostra
um padrão consistente que privilegia eventos ao
vivo (tais como música e outras artes cênicas), a
distribuição do financiamento pelo FNC é mais
errática (ver Figura 9). A grande discrepância na
distribuição dos fundos ao longo dos anos reflete
o apoio a iniciativas específicas a cada ano. A
maioria dos projetos financiados pelo FNC recai
na categoria de artes integradas. Isso inclui a
aquisição de equipamento, a conservação de
centros culturais, a produção de eventos como
feiras e festivais, o apoio a iniciativas de cultura
popular, e outros projetos que se relacionam a
mais de uma forma de arte.

A Figura 10 mostra a distribuição regional dos
montantes totais investidos via LIC (Rouanet) e
via FNC entre 2003 e 2019. Como esperado, o
FNC apresenta uma distribuição mais equilibrada
entre as cinco regiões do Brasil, ainda que
a região Sudeste receba quase a metade do
financiamento.

Distribuição regional

É possível que projetos anteriormente classificados como Artes integradas sejam agora identificados como Artes
cênicas.
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Figure 10: Distribuição do financiamento, por recebe relativamente mais financiamento per
região e por mecanismo, 2003 a 2019
capita que a média nacional, enquanto volumes
menores indicam sub-financiamento relativo. A
Figura 11 mostra a média da concentração
regional ao longo do período 2003-2019.

Mecenato

Figura 11: Índice de concentração regional –
FNC e mecenato, médias para os períodos.
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Fonte dos dados: SALIC Net.
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A questão da distribuição regional do
financiamento às artes e à cultura não é trivial.
O Sudeste é onde se encontram as duas maiores
cidades e de mais importância econômica
do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Ela não é
somente a região mais populosa, mas também
onde a cena cultural é mais desenvolvida, com
grande concentração de organizações culturais,
produtores e artistas. O grande volume de
profissionais em artes e cultura significa também
que esses centros urbanos têm recursos
humanos com conhecimento acumulado sobre
a legislação federal e sobre os procedimentos
requeridos para obter financiamento de
instituições públicas. Em relação ao incentivo de
mecenato, não é inesperado que uma maioria
substancial desse canal de financiamento é
gasto no Sudeste, dado que a maior parte das
grandes empresas brasileiras estão sediadas
nessa região, estando, portanto, interessadas em
apelar ao público que ali habita, particularmente
nos grandes centros urbanos. Quase 80% dos
recursos canalizados para a cultura através do
mecenato são gastos na região Sudeste.
Uma comparação da distribuição regional do
financiamento ponderada pela população local
dá uma perspectiva mais clara. O índice de
concentração regional é uma razão entre o gasto
total per capita (financiamento total/população
total) investido em cada região e a média
nacional per capita, de em torno de £1,67.36
Valores maiores que um indicam que a área
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Fonte dos dados: SALIC Net.
Pode se ver que o financiamento à cultura
está não só altamente concentrado nas
regiões Sudeste e Sul, mas também que essa
concentração aumentou ao longo dos anos.
A região Sudeste é, com efeito, a única região
que tem um índice maior que um: normalmente
recebe quase o dobro da média nacional de
gasto per capita, enquanto, em contraste, as
regiões Norte e Nordeste recebem menos que
a metade da média de gasto nacional per capita.
Impressiona essa desigualdade na distribuição
regional: a região Sudeste recebe dezoito vezes
mais financiamento per capita que a região
Norte, e mais de dez vezes que o Nordeste (em
relação ao período 2015-2018).
Ainda que a concentração dos esquemas de
financiamento à cultura na região Sudeste
seja compreensível, é um dos principais alvos
de crítica no modelo atual de financiamento
federal. A pesquisadora Lia Calabre ressalta
que a própria configuração dos incentivos
fiscais para o financiamento da cultura gera
as discrepâncias apontadas acima. Visto que a
alocação dos recursos responde aos interesses

The original index was calculated by Observatório Itau Cultural’s dashboard for each of the Brazilian states. The data
and a detailed discussion on the indicator are available in Portuguese at https://www.itaucultural.org.br/observatorio/
paineldedados/pesquisa/financiamento.
36
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de empresas e indivíduos como mecenas, o
“modelo indireto” gera desigualdades em várias
dimensões. Além de privilegiar certas regiões
e formas de arte, Calabre também observa
desigualdades entre localidades urbanas e
rurais, entre cidades maiores e menores, entre
artistas de renome e artistas jovens e menos
conhecidos.37 Em resposta a essa crítica,
Simis e Amaral sublinham que o esquema
de mecenato incorporou consistentemente
novos proponentes desde a sua criação. Essa
descoberta questiona a alegação corrente de
que os recipientes de fundos de mecenato são
sempre os mesmos artistas e organizações,38
ainda que as disparidades na alocação de
recursos sejam inegáveis.
O Artigo 19 da Lei de Incentivo à Cultura
estabelece que o CNIC deve levar em conta
uma distribuição equitativa dos recursos entre
setores artísticos e beneficiários na aprovação
de projetos. No entanto, o CNIC não tem
controle sobre quais entre os projetos aprovados
receberão
financiamento.
Argumenta-se
que recursos públicos deveriam ser dirigidos
primordialmente a regiões que têm pouco apelo
para o mercado corporativo, onde atividades
culturais enfrentam mais desafios para atingir
seu pleno potencial sem apoio público. Isso é,
precisamente, o objetivo do FNC. Não obstante,
este se mostrou insuficiente para atingir
uma distribuição mais equitativa dos fundos,
principalmente porque ele não consegue estar
à altura do nível de receita alocada através dos
mecanismos de incentivo.
3.4. Esquemas de financiamento entre o estado
e o mercado
Se, por um lado as leis de incentivo foram
relativamente exitosas na alocação de recursos
à produção e à distribuição de atividades
culturais, por outro, o modelo enfrenta críticas
de vários lados. Além das desigualdades
discutidas acima, autores como Rubim e Calabre
ressaltam que o modelo delega ao mercado (isto
é, empresas privadas) o poder decisório sobre

quais atividades culturais serão financiadas.39 Ou
seja, o mecenato pode funcionar como parte da
estratégia de marketing de cada empresa, mas
os recursos gastos são, efetivamente, públicos,
sendo eles oriundos de impostos devidos ao
estado.
Nesse sentido, o modelo de mecenato atualmente
vigente é criticado por sua inabilidade de gerar
compensações sociais da parte de mecenas
privados em troca do incentivo público, ou
mesmo de alavancar recursos adicionais para
as artes e para a cultura do setor privado, como
notado por Rubim.40 Conforme mencionado
anteriormente, mecenas que usam a Lei Rouanet
podem deduzir suas obrigações tributárias em
até 100% do valor que investirem no(s) projeto(s)
patrocinados, dependendo de seus atributos.
Rubim argumenta que a dedução de 100%
dos impostos para empresas que patrocinam
projetos culturais atrapalha o objetivo original
dos incentivos fiscais, que era o de estimular o
investimento privado em cultura. Ao invés disso,
afirma o autor, esses instrumentos geraram
a prática de marketing cultural por parte de
empresas privadas, financiada inteiramente com
recursos públicos.41
A Figura 12 mostra a composição dos montantes
totais recebidos pelos projetos apoiados via Lei
Rouanet a cada ano, separados em recursos de
fontes públicas (isto é, renúncia fiscal) e privadas
(recursos adicionais investidos por empresas
como patrocínio). Notavelmente, a proporção
de recursos privados alocados via mecenato nos
investimentos totais decaiu consistentemente
ao longo dos anos. Em 2019, quase a totalidade
dos fundos alocados a projetos apoiados através
da Lei Rouanet foram públicos, oriundos de
renúncia fiscal.

Calabre, (2007).
Simis and Amaral, (2012).
39
Calabre, (2007).
40
Rubim, (2011).
41
Rubim, (2011).
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Figura 12: Composição dos fundos alocados via
Lei Rouanet
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Fonte dos dados: SALIC Net.
Pratt argumenta que a política cultural deve
reconhecer a existência do mercado para se
manter relevante no futuro. De acordo com
o autor, há espaço para novas formas de
governança que não recaem nos extremos da
nacionalização e privatização, em que a esfera
pública molda um mercado pujante para as
indústrias criativas e culturais e compensa
as falhas deste.42 Nesse sentido, poderia se
argumentar que os incentivos fiscais existem,
precisamente, nesse espaço intermediário.
Afinal, as regras desse mecenato regulado pelo
estado requerem que todos os projetos prestem
contas pelo uso de recursos públicos e pela
conformidade com objetivos de democratização
cultural. Contudo, ainda que o modelo de
mecenato tenha efetivamente ampliado as
possibilidades de financiamento das atividades
culturais, o peso disso recai inteiramente sobre
o estado — enquanto atores privados detêm o
poder decisório, com todas as limitações que isso
implica em termos de equidade e diversidade
cultural. Desenvolvimentos recentes no
financiamento ao setor audiovisual indicam um
caminho alternativo.
Considerações ﬁnais sobre o sistema brasileiro de
ﬁnanciamento à cultura

dependente de dotações orçamentárias anuais,
e uma gama de esquemas indiretos baseados
em incentivos fiscais. Este último caminho
se tornou a fonte primária de financiamento
às artes e às indústrias culturais, chegando a
mais de um bilhão de reais em gasto anual.
O incentivo via mecenato tem o mérito de
facilitar conexões entre profissionais da cultura
que atuam principalmente no setor sem fins
lucrativos e o setor privado, que gera lucros. Tal
fato aprimorou a sustentabilidade econômica
do setor em meio a pressões sobre o gasto
público. No entanto, o modelo indireto tem uma
tendência inerente a acentuar discrepâncias no
campo cultural, visto que há poucos incentivos
para que empresas invistam em projetos fora
do principal circuito cultural. Infelizmente,
não há mais informações disponíveis sobre
as características dos recipientes de recursos
de mecenato, tais como a composição dos
grupos em termos de raça, gênero, grupo
socioeconômico, ou deficiência. No entanto, uma
avaliação primária da distribuição dos fundos
por vários setores artísticos e órgãos regionais
revela a parcialidade do financiamento alocado
via mecenato. A indústria cinematográfica
vivenciou uma transformação no panorama
de seu financiamento: através da taxação
de grandes empresas de telecomunicações,
o governou foi exitoso na amplificação de
recursos disponíveis para o desenvolvimento
da indústria. Esse fundo é inspirado pelo
modelo de economia criativa, que expandiu o
critério de elegibilidade de projetos. Ao passo
que apoia obras comercialmente exitosas com
oportunidades precoces de investimento, o novo
fundo pode efetivamente alocar uma porção de
seus recursos para aprimorar o treinamento,
a infraestrutura, e a produção e distribuição
de filmes e conteúdos relacionados a agentes
culturais com menor potencial comercial. No
entanto, segmentos artísticos mais tradicionais
ainda estão por ver estímulos similares.

4. Financiamento às indústrias culturais

Desde os anos 1990, governos federais no Brasil e no Reino Unido: o que pode
sucessivos utilizaram dois modelos de ser aprendido?
financiamento à cultura: um esquema direto,

42

Andy C. Pratt, (2005).
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A comparação internacional de indicadores de
políticas não é precisa, independentemente
da área de análise. Cada nação chega a certo
desenho de políticas através de um processo
historicamente determinado, que depende de
sua legislação nacional, de normas culturais,
da configuração de seu sistema política, e dos
indivíduos responsáveis por cada passo. Não
é diferente no caso das políticas culturais. Na
verdade, há diferentes percepções, objetivos e
expectativas através da decisão de cada país
de apoiar atividades culturais.43 Esses detalhes
institucionais específicos adicionam uma camada
mais de complicação. Entretanto, esta seção
tentará comparar o apoio à cultura oferecida
pelo ACE na Inglaterra e pelo FNC e pelo sistema
de mecenato via Lei Rouanet no Brasil, usando
dados a partir de 2013, que estão disponíveis
em ambos os países. Tentaremos levantar
algumas conclusões a partir dessa comparação,
ainda que estejamos completamente cientes de
que isso implica em diversas simplificações.
4.1 Nível de investimento total
Comparações internacionais de gasto público
geralmente recorrem a medidas de gasto como
porcentagem do PIB para abordar diferentes
níveis de desenvolvimento econômico. Para
esse propósito, coletamos dados para o gasto
total em serviços culturais pelo governo central
britânico e pelo governo federal brasileiro,
conforme Figura 13.
Figura 13: Gasto governamental (nacional) como
% do PIB
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Fonte dos dados: Gasto por função (COFOG),
por OECD Data (RU), e Tesouro Transparente
(BR).
Enquanto o investimento britânico em cultura se
situou ao redor de 0,15% do PIB desde 2013, o
gasto brasileiro foi de aproximadamente 0,03%.
Apesar da estagnação do apoio governamental
às artes no Reino Unido, ele ainda é
significativamente maior que o investimento
relativo feito governo brasileiro. Isso também
se reflete na disparidade entre os valores
per capita. Entre 2013 e 2019, o montante
combinado de financiamento investido pelo
FNC e pelos incentivos fiscais da Lei Rouanet
foram de, em média, £1,45 por habitante.44 Para
o mesmo período, a média de todo os canais de
financiamento do ACE foi de ao redor de £11,40
per capita.45
4.2 Grau de controle administrativo sobre a
alocação de recursos
Conforme mostrado pela seção 2, a alocação do
financiamento no Reino Unido, e na Inglaterra
em particular, está sob controle direto do
ACE, o órgão público. Poderia se descrever
a distribuição do financiamento pelo ACE
como uma abordagem de cima para baixo: boa
parte do financiamento a fundo perdido e dos
fundos oriundos da Loteria Nacional apoiam
é direcionada pelo ACE para organizações
selecionadas dentro do Portfólio Nacional que,
por sua vez, apoiam diretamente artistas e
profissionais criativos. Em contraste, ao passo
que o governo brasileiro tem controle direto
sobre a alocação dos recursos do FNC, a maior
parte dos fundos públicos brasileiros para a
cultura são alocados via o canal de incentivo
via mecenato, no qual há pouco controle
governamental.
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4.3
Escopo das políticas e distribuição por
forma de arte
As políticas de financiamento de ambos

Andy C. Pratt, ‘Policy Transfer and the Field of the Cultural and Creative Industries: What Can Be Learned from
Europe?’, in Creative Economies, Creative Cities, ed. by Lily Kong and Justin O’Connor, (Heidelberg: Springer, 2009).
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Calculado com base em Salic Net, IBGE e UNCTAD data.
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ACE Investment Dashboard.
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os países têm um foco em artes cênicas e
visuais, bem como em iniciativas sem fins
lucrativos. Não obstante, enquanto os canais
de financiamento brasileiros tradicionalmente
incluíram, também, trabalhos de preservação de
patrimônio, assim como projetos para museus,
literatura e bibliotecas, essas áreas passaram a
ser apoiadas pelo ACE há relativamente pouco
tempo. O próximo gráfico mostra a porção de
financiamento alocada às principais formas de
arte pelo ACE e pelos mecanismos federais
brasileiros entre 2013 e 2019.
Figura 14: Comparação entre formas de arte
mais financiadas (2013-2019)

é a questão do público. Performances ao vivo,
tais como concertos, peças de teatro, óperas
e festivais têm o potencial de atrair grandes
plateias. Portanto, da perspectiva de agências
públicas, o investimento nessas atividades pode
alcançar um grupo mais amplo de beneficiários.
Isso é possivelmente a explicação fundamental
no que tange o ACE. No caso brasileiro, poderia
se adicionar como um fator o interesse privado
de patrocinar shows para propósitos de
marketing empresarial, como discutido na seção
anterior.

5. Concentração regional
A Figura 15 mostra a distribuição dos fundos
totais alocados pelo ACE e pelas autoridades
brasileiras (somando FNC e Rouanet) desde
2013 para cada área geográfica/administrativa.
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Figura 15: Comparação de distribuição regional
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Fonte dos dados: ACE Investment Dashboard e
Salic Net.
Centro

Nota: Os valores para o RU são respectivos
aos fundos totais alocados pelo ACE (a fundo
perdido e da Loteria Nacional) entre os anos
fiscais e 2012/2013 e 2018/2019. Dados para
o Brasil mostram a distribuição da soma dos
valores alocados pelo FNC e pela LIC entre 2013
e 2019.

Norte
Brasil

Os fundos alocados por ambos os países
apresentam uma forte concentração nas artes
cênicas (teatro, dança e música). Esses três
setores somados receberam mais da metade
do investimento total realizado pelo ACE e pelo
governo federal brasileiro nos últimos anos.
Em contraste, o setor de artes visuais recebeu
entre 10% e 15%. Uma possível explicação para
a priorização das artes cênicas, por parte dos
programas dos dois países, diferentes entre si,
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Fonte dos dados: ACE Investment Dashboard
and Salic Net.
Conforme mencionado nas seções 2 e 3,
as autoridades nacionais dos dois países
reconhecem o nível de concentração do fomento
cultural nos grandes centros urbanos — a região
de Londres no Reino Unido, e São Paulo e Rio
de Janeiro no Sudeste do Brasil. Elas também
manifestam a intenção de alocar fundos de uma
maneira mais equitativa entre as regiões: isso
está explícito nos marcos estratégicos do ACE e
na legislação brasileira. No entanto, ao analisar
a distribuição regional do financiamento em
ambos, vemos que a desigualdade geográfica é
muito mais aguda no caso brasileiro. Conhecendo
o grau em que incentivos indiretos superam
o financiamento direto no Brasil, bem como a
alta concentração do financiamento alocado
via Rouanet no Sudeste, podemos atribuir a má
distribuição ao baixo grau de autonomia que
os órgãos públicos brasileiros têm para decidir
quais projetos recebem investimento sob o
modelo de mecenato.

escopo limitado deste trabalho. As principais
questões por resolver parecem ser: como
esses países incorporam a diversidade em seu
planejamento estratégico, e o quê pode ser
aprendido de cada experiência? Como podem
os mecanismos de financiamento ir além do
conceito tradicional de cultura baseado nas
“artes eruditas? E, finalmente, quais medidas
específicas foram implementadas para apoiar a
criatividade em sua ampla gama de formas de
arte?

Em resumo, o estudo dos mecanismos de
financiamento em dois países diferentes mostra
que as políticas culturais enfrentam um conjunto
de desafios comuns, apesar das diferenças
nacionais. O primeiro é a demanda por restrições
orçamentárias em meio a recessão econômica e
austeridade. O segundo é a concentração dos
recursos alocados em algumas regiões e, em
menor grau, em certos tipos de práticas artísticas.
No entanto, os recursos disponíveis nos dois
países para lidar com essa questão diferem tanto
em quantidade quanto em qualidade. O modelo
de incentivo fiscal foi exitoso no levantamento
de recursos para o fomento às artes no Brasil,
onde a cultura recebe uma poção ínfima da renda
nacional. Ele também estimula um ambiente
de interação entre artistas independentes e
o setor privado — uma meta que está sendo
atualmente perseguida pelo ACE. Ao mesmo
tempo, ele reduz o poder disponível para
que as autoridades governamentais possam
enfrentar desequilíbrios entre o financiamento
às artes oferecido no mercado comercial e no
mercado não-comercial. A comparação entre as
políticas de financiamento à cultura britânicas
e brasileiras faz surgir uma série de questões
interessantes, que infelizmente estão fora do
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