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A LEI ROUANET E SEUS MECANISMOS
DE INCENTIVO À CULTURA

Kátia dos Santos Pereira

I – O INCENTIVO À CULTURA NA LEI ROUANET

A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, mais conhecida como Lei Rouanet,

institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com vistas a captar e direcionar

recursos para a área cultural.

O Pronac tem como finalidades:

- facilitar o livre acesso às fontes da cultura;
- promover, estimular e valorizar a produção artística regional brasileira;
- apoiar, valorizar e difundir as produções culturais e seus criadores;
- proteger as diversas expressões culturais da sociedade brasileira;
- resguardar os modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira;
- preservar o patrimônio cultural e histórico brasileiro;
- desenvolver a consciência e o respeito aos valores culturais nacionais e estrangeiros;
- estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal;
- priorizar o produto da cultura nacional.

Os incentivos do Pronac somente são concedidos a projetos culturais cujos

produtos, bens e serviços deles resultantes sejam de exibição, utilização e circulação públicas, não

podendo ser destinados ou limitados a coleções particulares ou circuitos privados que

estabeleçam restrições de acesso (à exceção dos projetos beneficiados pelos Ficart, vide

mecanismos de financiamento).
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O Pronac apoia projetos apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de

natureza cultural, que visam incentivar a formação artística e cultural, fomentar a produção

cultural e artística, preservar e difundir o patrimônio artístico, cultural e histórico e estimular o

conhecimento dos bens de valores artísticos e culturais compreendidos, entre outros, nos

seguintes segmentos:

- teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;
- produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e congêneres;
- literatura, inclusive obras de referência;
- música;
- artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras congêneres;
- folclore e artesanato;
- patrimônio cultural, inclusive histórico, arquitetônico, arqueológico, bibliotecas,

museus, arquivos e demais acervos;
- humanidades;
- rádio e televisão, educativas e culturais, de caráter não-comercial.

Podem ser apoiados pelo Pronac projetos culturais que se enquadrem em pelo

menos uma das seguintes categorias:

- concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho, no Brasil e no exterior;

- concessão de prêmios a criadores, autores, artistas, técnicos e suas obras (filmes,
espetáculos musicais e de artes cênicas) em concursos e festivais realizados no Brasil;

- instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, destinados à
formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área da cultura;

- produção de discos, vídeos, obras cinematográficas e preservação do acervo
cinematográfico;

- edição de obras relativas às ciências humanas, às letras e às artes;

- realização de exposições, festivais de arte, espetáculos de artes cênicas, de música e de
folclore;

- despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural de exposições públicas
no país e no exterior;

- construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de
museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais;
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- conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e demais
espaços, inclusive naturais, tombados pelo Poder Público;

- restauração de obras de arte e bens móveis e imóveis de reconhecido valor cultural;
- proteção do folclore, do artesanato e das tradições populares nacionais;
- distribuição gratuita e pública de ingressos para espetáculos culturais e artísticos;
- levantamentos, estudos e pesquisas na área da cultura e da arte e de seus vários

segmentos;
- organização de missões culturais no país e no exterior;
- contratação de serviços para elaboração de projetos culturais;
- outras ações consideradas relevantes pelo Ministério da Cultura, ouvida a Comissão

Nacional de Apoio à Cultura.

II – MECANISMOS DE FINANCIAMENTO

São três os mecanismos de financiamento do Pronac:

1) o Fundo Nacional da Cultura (FNC);
2) os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart); e
3) o incentivo a projetos culturais.

1) Fundo Nacional da Cultura (FNC)

O FNC é um fundo de natureza contábil, administrado pelo Ministério da Cultura,

que funciona sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis,

constituído dos seguintes recursos:

- recursos do Tesouro Nacional;
- doações, nos termos da legislação vigente;
- legados;
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- subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organismos
internacionais;

- saldos não utilizados na execução e devolução de recursos de projetos previstos,
apoiados mediante incentivo fiscal (mecenato), e de projetos não iniciados ou
interrompidos;

- um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a que se refere
a Lei nº 8.167, de 1991;

- três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e
similares;

- reembolso das operações de empréstimos realizadas por meio do fundo, a título de
financiamento reembolsável;

- resultado de aplicações em títulos públicos federais;
- conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, mediante doações;
- saldos de exercícios anteriores;
- recursos de outras fontes.

Os recursos do FNC somente são aplicados em projetos de caráter não-comercial

aprovados pelo Ministério da Cultura, mediante avaliação técnica. O FNC financia até oitenta por

cento do valor do projeto, devendo o proponente comprovar a disponibilidade dos vinte por

cento restantes como contrapartida. Esta contrapartida pode ser oferecida pelo proponente sob a

forma de bens e serviços necessários à implementação do projeto.

Podem propor o financiamento de projetos ao FNC pessoas físicas e jurídicas de

natureza cultural de direito público (Prefeituras, Secretarias de Cultura, fundações, autarquias e

outras) e de direito privado sem fins lucrativos (fundações particulares, ONGs, associações,

institutos e outras).

O FNC é o único mecanismo de financiamento da Lei Rouanet que repassa

recursos orçamentários a projetos culturais.
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2) Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart)

Os Ficart são fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio,

regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, destinados à aplicação de recursos em projetos

artísticos e culturais de caráter comercial, com participação dos investidores nos eventuais lucros.

Este mecanismo de financiamento não foi implementado até o momento.

Projetos artísticos e culturais abrangidos pelos Ficart (se em funcionamento):

- produção comercial de instrumentos musicais, discos, fitas, vídeos, filmes e outras
formas de reprodução fonovideográficas;

- produção comercial de espetáculos teatrais, dança, música, canto, circo e atividades
congêneres;

- edição comercial de obras relativas às ciências, às letras, às artes obras de referência e
outras de cunho cultural;

- construção, restauração, reparação e equipamento de salas e outros ambientes
destinados a atividades culturais, pertencentes a entidades com fins lucrativos;

- outras atividades comerciais ou industriais de interesse cultural assim consideradas
pelo Ministério da Cultura.

3) Incentivo a projetos culturais (incentivo fiscal/mecenato)

Por meio deste mecanismo, faculta-se às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela

aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda, sob a forma de doações ou patrocínios, no

apoio direto a projetos artísticos e culturais, ou de contribuições ao FNC. Dessa forma, as

produções culturais que tiverem capacidade e relevância para concorrer no mercado podem

buscar apoio junto a pessoas físicas, tributadas pelo Imposto de Renda, e pessoas jurídicas,

taxadas com base no lucro real, as quais terão benefícios fiscais sobre os valores investidos.
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O Ministério da Fazenda autoriza anualmente o montante dos recursos destinados

à renúncia fiscal no exercício seguinte. Neste mecanismo de apoio, o incentivo fiscal, o Ministério

da Cultura não repassa recursos orçamentários para as propostas culturais.

Podem ser apoiados projetos de pessoas físicas com atuação na área cultural

(escritores, artistas plásticos, atores, dançarinos, produtores culturais etc.) e pessoas jurídicas de

natureza cultural, de direito público e privado, com e sem fins lucrativos (fundações públicas,

autarquias, fundações particulares, ONGs, cooperativas, produtoras etc.).

A proposta é submetida a análise do Ministério da Cultura e, no caso de sua

aprovação, os responsáveis podem buscar recursos para sua execução junto a pessoas físicas ou

jurídicas, as quais terão o total ou parte do valor incentivado deduzido do Imposto de Renda por

elas devido. Na aprovação dos projetos, é observado o princípio da não-concentração por

segmento e por beneficiário.

Para os fins que a Lei Rouanet estipula, considera-se:

- Doação: a transferência definitiva e irreversível de recursos ou bens em favor de
proponente de ação cultural, pessoa física ou jurídica sem fins lucrativos, cujo projeto
tenha sido aprovado pelo Ministério da Cultura, sendo vedado qualquer tipo de
promoção do doador.

- Patrocínio: a transferência definitiva e irreversível de recursos ou serviços, com
finalidade promocional, a cobertura de gastos ou a utilização de bens imóveis do
patrocinador, sem transferência de domínio, para a realização de projeto aprovado
pelo Ministério da Cultura.

O doador ou patrocinador poderá deduzir do Imposto de Renda os valores

efetivamente contribuídos em favor de projetos culturais nos seguintes percentuais:

- Pessoas físicas:

• 80% do total das doações

• 60% do total dos patrocínios
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- Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real:

• 40% do valor doado

• 30% do valor patrocinado

O valor máximo das deduções sobre o total do Imposto de Renda devido é fixado

pela legislação pertinente e, atualmente, é limitado a 4% para as pessoas jurídicas e 6% para as

pessoas físicas. Faculta-se às pessoas jurídicas o lançamento do valor do incentivo como despesa

operacional.

A partir da edição da Lei nº 9.874, de 1999, e da Medida Provisória nº 2.228-1, de

2001, podem abater até 100% do valor doado ou patrocinado (até o limite permitido pelo

Imposto de Renda e vedado seu lançamento como despesa operacional) os incentivadores de

projetos enquadrados nos seguintes segmentos:

- artes cênicas;
- livros de valor artístico, literário ou humanístico;
- música erudita ou instrumental;
- exposições de artes visuais;
- doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e

cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a
manutenção desses acervos;

- produção de obras cinematográficas e videofonográficas, de curta e média metragem,
e preservação e difusão do acervo audiovisual (produções independentes de caráter
não-comercial);

- preservação do patrimônio cultural material e imaterial;

- construção e manutenção de salas de cinema e teatro em municípios com menos de
cem mil habitantes.

Não podem ser apoiadas por meio de incentivo fiscal propostas cujos titulares

estejam vinculados ao doador ou patrocinador, exceto quando se tratar de instituições culturais

sem fins lucrativos criadas pelo doador ou patrocinador.
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São considerados vinculados ao doador ou patrocinador:

- pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja titular, administrador, gerente,
acionista ou sócio, na data da operação ou nos doze meses anteriores;

- o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes do
doador ou patrocinador ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de
pessoa jurídica vinculada ao doador ou patrocinador;

- outra pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja sócio.

Também são considerados doações:

- a distribuição gratuita de ingressos para eventos de caráter artístico-cultural feitos
pelas empresas a seus empregados e dependentes legais;

- os gastos efetuados por pessoa física ou jurídica com conservação, preservação ou
preservação de bens de sua propriedade ou sob sua posse legítima, tombados pela
União.

O patrocinador tem o direito de ser identificado nos produtos materiais

resultantes do projeto, com fins de publicidade do incentivo, bem como de receber até 10% dos

mesmos (ingressos, revistas, livros, discos etc.) para distribuição gratuita promocional. No caso de

haver mais de um patrocinador, esse percentual será dividido entre eles, proporcionalmente ao

valor incentivado por cada um.

III – OS NÚMEROS DA ROUANET

Os dados apresentados a seguir foram extraídos do Sistema de Apoio às Leis de

Incentivo à Cultura, o SalicNet, que permite o acesso à base de dados do Pronac, disponível para

consulta na página eletrônica do Ministério da Cultura, e dos Diálogos Culturais, proferidos pelo

Ministro da Cultura nos meses de outubro a dezembro de 2008. Porém, ao analisarmos e

compararmos as diversas informações, encontramos algumas divergências, que somente poderão
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EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS MINC  

(em R$ milhões) 

 2003 2007 Crescimento 

Investimentos via 
Orçamento 

(administração direta e FNC) 

143,8 489,7 

 

240,5% 

 

Investimentos via Leis de 
Incentivo 

(Lei Rouanet e Lei do 
Audiovisual) 

707,1 

 

1.184,6 

 

67,5% 

 

Total 850,9 1.674,3 96,8% 

 

ser esclarecidas por meio de consulta oficial ao Ministério da Cultura. Assim, para fins de

acompanhamento da evolução do apoio a projetos culturais, consideramos os valores

apresentados como estimativas dos valores reais.

Apesar do crescimento dos investimentos dos recursos orçamentários do

Ministério da Cultura, seu montante ainda é significativamente menor que a renúncia fiscal

regulada pelo sistema de fomento vigente.

O quadro abaixo mostra a evolução dos investimentos orçamentários do

Ministério da Cultura e daqueles provenientes da renúncia fiscal nos anos de 2003 a 2007:

   Fonte: Diálogos Culturais/Ministério da Cultura

Desde que foi aprovada, a Lei Rouanet permitiu dirigir à cultura, por meio do

Pronac, cerca de R$ 8 bilhões, conforme a tabela a seguir:
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Mecenato e Fundo Nacional da Cultura

Comparativo por Ano

Ano Qtde
Apres.

Qtde
Aprov.

Qtde
Apoio. Vl.Apresentado Vl. Aprovado Vl. Apoiado

1993 19 10 2 18.710.859,88 13.969.236,78 21.212,78
1994 74 91 7 98.228.196,18 114.775.297,55 533.751,57
1995 1.378 69 153 767.885.258,48 96.043.243,26 41.668.264,66
1996 3.773 2.552 624 2.130.370.530,80 1.612.596.208,73 195.030.104,42
1997 7.535 3.011 1.300 3.694.960.473,06 1.528.013.048,41 330.887.656,34
1998 6.559 3.669 1.258 3.005.725.978,41 1.590.098.542,21 310.451.086,40
1999 8.281 3.345 1.221 3.403.419.394,93 1.495.505.214,92 310.877.975,36
2000 6.406 3.174 1.289 2.710.416.568,51 1.382.569.111,80 462.003.654,38
2001 8.392 2.840 1.536 3.349.458.182,31 1.359.242.185,05 514.061.259,33
2002 8.969 4.476 1.525 4.114.855.960,04 2.268.238.611,42 483.185.372,36
2003 7.163 4.222 1.542 3.901.944.691,33 1.937.670.619,59 462.958.518,41
2004 7.637 5.304 2.040 5.034.700.325,62 2.542.672.224,68 592.461.512,25
2005 12.542 6.735 2.474 8.168.713.397,82 3.244.126.198,22 888.636.347,69
2006 9.716 7.045 2.914 6.122.387.670,75 3.498.405.147,09 920.317.530,37
2007 11.956 6.819 3.199 7.688.498.564,33 3.402.524.161,34 1.193.409.393,03
2008 10.657 7.076 3.065 9.203.458.078,01 4.009.244.172,82 1.004.195.587,71
2009 1.125 1.565 645 605.961.524,20 882.210.614,28 135.864.388,38
Total 112.182 62.003 24.794 64.019.695.654,66 30.977.903.838,15 7.846.563.615,43

Fonte: SalicNet/Ministério da Cultura em 04/05/2009

Não obstante o aumento dos investimentos orçamentários no fomento à cultura,

estes recursos configuram somente 20% do total de investimentos na produção cultural. No

âmbito do Pronac, o FNC possui um peso muito menor no financiamento de projetos que o

incentivo fiscal. Em 2008, o montante de recursos investidos pelo Fundo foi da ordem de R$ 280

milhões, contra R$ 1,2 bilhão de renúncia fiscal.
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O gráfico abaixo mostra a evolução da captação por meio de incentivo fiscal da

Lei Rouanet no período de 2003 a 2007:

Evolução da Captação de 2003 a 2007 – Incentivo Fiscal (Lei Rouanet)

    Fonte: Diálogos Culturais/Ministério da Cultura
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Mecenato

Captação de recursos, da renúncia, apoio privado

Ano Captação (A) Renúncia (B) % (B/A) Privado (C) % (C/A)

1993 21.212,78 6.363,83 30,00 14.848,95 70,00
1994 533.751,57 166.531,47 31,20 367.220,10 68,79
1995 12.913.764,52 4.344.258,73 33,64 8.569.505,79 66,35
1996 111.703.236,39 36.825.531,24 32,96 74.877.705,15 67,03
1997 207.956.807,41 68.358.187,22 32,87 139.598.620,20 67,12
1998 232.573.368,83 95.405.041,78 41,02 137.168.327,05 58,97
1999 211.245.509,24 111.207.185,68 52,64 100.038.323,56 47,35
2000 289.770.971,85 186.513.266,32 64,36 103.257.705,53 35,63
2001 367.922.446,04 236.018.064,18 64,14 131.904.381,86 35,85
2002 344.631.128,26 263.326.329,56 76,40 81.304.798,70 23,59
2003 430.656.222,60 358.992.204,88 83,35 71.664.017,72 16,64
2004 510.101.281,86 441.287.307,15 86,50 68.813.974,71 13,49
2005 724.731.144,04 633.984.354,70 87,47 90.746.789,34 12,52
2006 844.923.621,54 753.267.794,17 89,15 91.655.827,37 10,84
2007 981.424.259,90 877.140.160,63 89,37 104.284.099,27 10,62
2008 928.869.799,60 844.959.744,44 90,96 83.910.055,17 9,03
2009 135.813.685,20 119.260.329,92 87,81 16.553.355,28 12,18
Total Geral 6.335.792.211,62 5.031.062.655,88 1.304.729.555,73

Fonte: SalicNet/Ministério da Cultura em 04/05/2009

Notamos, na tabela acima, que embora a captação de recursos tenha aumentado

ao longo dos dezessete anos de vigência da Lei, o aporte de recursos privados caiu enquanto o de

recursos públicos, mediante renúncia fiscal, aumentou significativamente. Isso se deu

principalmente a partir de 1999, quando foi permitido o abatimento de até 100% do valor doado

ou patrocinado (Lei nº 9.874, de 1999).
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Em 2008, o investimento público correspondeu a mais de 90% do total de

recursos captados, ou seja, de cada R$ 10 de recursos captados, nove correspondem a recursos

públicos e apenas um a recursos privados. 

No que tange à distribuição dos recursos por região, verifica-se que as Regiões Sul

e Sudeste concentram cerca de 80% dos recursos captados, proporção que vem se mantendo ao

longo dos anos:

Mecenato

Captação de recursos por ano e região

Ano Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total Geral
1.993 21.212,78 21.212,78

1.994 505.051,57 28.700,00 533.751,57

1.995 165.500,00 300.750,00 12.092.997,75 354.516,77 12.913.764,52

1.996 5.360.617,09 3.032.735,34 469.939,80 98.608.882,42 4.231.061,74 111.703.236,39

1.997 6.681.091,75 8.694.023,11 999.198,23 176.346.410,39 15.236.083,93 207.956.807,41

1.998 7.311.350,28 8.909.402,53 4.087.152,43 193.281.731,37 18.983.732,21 232.573.368,83

1.999 5.115.026,72 12.199.908,37 801.956,36 175.240.466,73 17.888.151,06 211.245.509,24

2.000 8.787.614,28 12.772.099,53 144.416,73 246.883.353,31 21.183.488,00 289.770.971,85

2.001 10.715.288,93 21.180.467,29 470.232,33 302.383.583,15 33.172.874,33 367.922.446,04

2.002 10.629.280,62 20.225.906,47 1.928.199,00 268.902.960,21 42.944.781,96 344.631.128,26

2.003 22.663.547,44 30.203.827,94 6.508.138,00 328.286.685,03 42.994.024,19 430.656.222,60

2.004 16.641.767,40 32.343.576,58 9.827.900,26 388.249.132,24 63.038.905,37 510.101.281,86

2.005 18.455.274,05 52.250.760,53 4.521.473,00 571.411.058,00 78.092.578,46 724.731.144,04

2.006 28.407.745,36 55.812.563,71 6.320.520,79 673.196.489,35 81.186.302,33 844.923.621,54

2.007 26.960.227,76 61.634.002,74 7.868.257,93 785.027.235,09 99.934.536,38 981.424.259,90

2.008 26.041.299,56 54.539.853,38 4.995.777,91 736.567.751,14 106.725.117,61 928.869.799,60

2.009 7.973.289,58 12.139.733,06 408.768,08 101.453.694,42 13.838.200,06 135.813.685,20

Total 201.908.920,83 386.239.610,58 49.351.930,85 5.058.458.694,95 639.833.054,41 6.335.792.211,62
Fonte: SalicNet/Ministério da Cultura em  04/05/2009
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Investimentos 2003/Região 

17%

17%

3%55%

8%
Centro-Oeste 17%

Nordeste 17%

Norte 3%

Sudeste 55%

Sul 8%

Investimentos 2007/Região 

12%

26%

9%

41%

12% Centro-Oeste 12%

Nordeste 26%

Norte 9%
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Comparativamente, a distribuição dos recursos orçamentários por região evoluiu

para uma configuração mais democrática ao longo do tempo, ao passo que a distribuição dos

recursos do incentivo fiscal manteve-se concentrada nas Regiões Sul e Sudeste, conforme os

gráficos abaixo:

Evolução da

distribuição regional dos recursos orçamentários

Fonte: Diálogos Culturais/Ministério da Cultura

 Fonte: Diálogos Culturais/Ministério da Cultura
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Captação Leis do Incentivo / 2007  (Por Região - atualizada 
pelo IPCA)

Centro-Oeste 3%
Nordeste5%
Norte 1%
Sudeste 82%
Sul 9%

Evolução da

distribuição regional dos recursos incentivados

Fonte: Diálogos Culturais/Ministério da Cultura

Fonte: Diálogos Culturais/Ministério da Cultura
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A tabela a seguir apresenta os projetos aprovados entre o ano de 2003 e o início de

2009, discriminados por região e estado, onde confirma-se a predominância dos investimentos na

Região Sudeste.   

Mecenato
Quantitativo de projetos aprovados por ano, região e UF

Região / UF 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Total

Centro Oeste 294 394 420 394 400 359 84 2.345
 Distrito Federal 172 233 229 236 230 176 51 1.327

 Goiás 72 85 122 104 103 123 22 631

 Mato Grosso 13 37 30 23 38 35 9 185

 Mato Grosso do Sul 37 39 39 31 29 25 2 202

Nordeste 372 464 598 609 681 639 149 3.512
 Alagoas 6 10 25 21 15 16 6 99

 Bahia 127 163 218 243 285 244 52 1.332

 Ceará 52 76 94 104 107 103 29 565

 Maranhão 31 33 59 41 36 41 6 247

 Paraíba 5 16 25 27 32 36 5 146

 Pernambuco 109 128 134 123 159 149 40 842

 Piauí 13 9 14 15 13 15 2 81

 Rio Grande do Norte 16 14 10 14 16 15 6 91

 Sergipe 13 15 19 21 18 20 3 109

Norte 44 76 96 95 93 108 15 527
 Acre 2 3 2 8 4 7 2 28

 Amapá 3 4 2 4 5 18

 Amazonas 6 11 19 20 14 27 3 100

 Pará 23 33 42 41 36 45 8 228

 Rondônia 4 11 12 8 18 10 1 64

 Roraima 1 1 1 1 1 5 10
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Mecenato
Quantitativo de projetos aprovados por ano, região e UF

Região / UF 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Total

 Tocantins 5 17 16 15 16 9 1 79

Sudeste 2.676 3.152 3.887 4.408 4.160 4.629 1.025 23.937
 Espírito Santo 30 24 43 35 35 34 2 203

 Minas Gerais 333 497 743 837 863 796 184 4.253

 Rio de Janeiro 1.082 1.181 1.319 1.495 1.438 1.637 372 8.524

 São Paulo 1.231 1.450 1.782 2.041 1.824 2.162 467 10.957

Sul 683 872 989 1.081 975 1.047 260 5.907
 Paraná 347 409 353 400 290 306 88 2.193

 Rio Grande do Sul 179 266 384 421 470 481 105 2.306

 Santa Catarina 157 197 252 260 215 260 67 1.408

Total Geral 4.069 4.958 5.990 6.587 6.309 6.782 1.533 36.228

Fonte: SalicNet/Ministério da Cultura  em 04/05/2009

Total de projetos aprovados por área entre 2003 e 2009:

Mecenato

Quantitativo de projetos aprovados por ano e área

Área 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Artes Cênicas 1.077 1.111 1.802 1.528 1.840 1.610 223
Artes Integradas 402 501 1.052 993 1.498 1.147 276
Artes Visuais 364 534 727 561 584 658 43
Audiovisual 449 489 973 901 1.095 1.075 70
Humanidades 1.147 1.326 1.858 1.388 1.668 1.564 158
Música 1.036 1.344 2.209 1.878 2.183 1.900 161
Patrimônio Cultural 381 421 643 514 534 381 30
Total 4.856 5.726 9.264 7.763 9.402 8.335 961

         Fonte: SalicNet/Ministério da Cultura em 04/05/2009
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IV – PROPOSTA DE UM NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO – A REFORMA

DA LEI ROUANET

O Ministério da Cultura está propondo alterações no atual modelo de apoio a

atividades culturais baseado em incentivos fiscais, instituído pela Lei Rouanet. São várias as razões

apontadas pelo Ministério para alterar a atual legislação, sendo as principais:

• O atual modelo tem-se mostrado insuficiente para atender à crescente diversidade de
ações, direitos e necessidades culturais demandadas pela sociedade brasileira.

• Sua implementação não promoveu a democratização do acesso à produção e fruição
dos bens e serviços culturais, nem a sedimentação de uma infra-estrutura de
equipamentos e serviços culturais em todo o país. Segundo dados do IBGE e do
próprio Ministério, apenas 14% dos brasileiros frequentam regularmente cinemas;
96% nunca frequentaram museus; 93% nunca forma a uma exposição de arte; 78%
nunca assistiram a um espetáculo de dança; 90% dos municípios do país não
possuem cinemas, teatros, museus ou centros culturais.

• O mecanismo da renúncia fiscal mostra-se concentrador (de 2003 a 2007, 3% dos
proponentes captaram 50% do total de recursos da renúncia) e desigual entre os
segmentos e as regiões do país (em 2007, as Regiões Sul e Sudeste ficaram com 80%
da verba captada, contra 11% do Centro-Oeste, 6% do Nordeste e 3% do Norte).

• Criou-se a idéia de que a renúncia fiscal não é dinheiro público.

• Ao longo dos dezessete anos de vigência do Pronac, o aporte de recursos privados à
renúncia de recursos públicos tem se reduzido a cada exercício, chegando à relação de
nove reais de recursos públicos para cada real de recursos privados. A prevalência do
mecanismo de incentivo baseado em renúncia fiscal revelou-se mais atraente que
outros mecanismos de crédito e financiamento por não apresentar risco ao produtor
e pela possibilidade de renúncia de 100% do valor do projeto por parte do
patrocinador privado.

• Apenas 50% dos projetos aprovados conseguem captação com as empresas. Do total
de projetos que têm captação autorizada, somente 20% recebem todo o montante,
por decisão dos patrocinadores.

O novo modelo proposto pelo Ministério institui o Programa de Fomento e

Incentivo à Cultura (Profic), que buscará diversificar e democratizar as formas de acesso aos
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recursos públicos com o objetivo de contemplar as necessidades e demandas culturais da

sociedade brasileira.

A iniciativa começou a ser discutida há seis anos, no seminário Cultura para

Todos, que percorreu todo o Brasil durante o ano de 2003. Em 2008, o debate ganhou força com

o Fórum Nacional de Financiamento da Cultura, que reuniu gestores estaduais e municipais, e

com os Diálogos Culturais, realizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, nos quais o

Ministro da Cultura apresentou as linhas gerais da proposta.

Linhas gerais do novo modelo de financiamento:

- Busca aumentar o orçamento do Ministério da Cultura e centralizar as decisões sobre
como e onde investir.

- Fortalece o FNC, por meio de sua setorização por áreas artísticas.
- Diversifica as formas de apoio do FNC, como associação a resultados, crédito e

parcerias público-privadas.
- Permite a transferência de recursos do FNC para os estados, municípios e Distrito

Federal para co-financiamento de projetos culturais.
- Oferece maior número de cotas de dedução no Imposto de Renda sobre valores

aportados a projetos por meio da doação e do co-patrocínio incentivados.
- Institui o Vale-Cultura, que será criado por lei específica, a ser utilizado para acesso a

artes visuais, artes cênicas, audiovisual, humanidades, música e patrimônio cultural.
- Melhora a apreciação de projetos culturais, um dos pontos críticos do sistema atual,

com a criação de uma rede nacional de pareceristas, com especialistas de cada setor da
cultura.

Uma minuta de projeto de lei permaneceu em consulta pública na página

eletrônica da Casa Civil da Presidência da República, durante 45 dias, para recebimento de

sugestões e críticas. Foram recebidas cerca de 1.500 sugestões, incluindo e-mails e comentários no

blog disponibilizado pelo Ministério da Cultura. As sugestões serão sistematizadas e a proposta

alterada. A previsão do Ministério é de que trinta dias após o encerramento da consulta, que se

deu no último dia 6 de maio, o projeto seja encaminhado ao Congresso Nacional.
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