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1. INTRODUCAO 

1.1. Um Pouco de Hist6ria 

A primeira revista de que se tern notfcia foi publicada em 1663, na 

Alemanha, e chamava-se Erbauliche Monaths-Unterredungen (Edificantes 

Discussoes Mensais), seu formato lembra urn livro e s6 e considerada revista 

porque trazia varios artigos sabre urn mesmo assunto- teologia. 

As revistas surgiram em primeiro momenta monotematicas (tratando 

de urn unico assunto por titulo) e depois passaram a ser multitematicas. 

No Brasil a hist6ria das revistas, assim como a da imprensa como em 

qualquer Iugar do mundo, confunde-se com a hist6ria economica e da industria 

no pals. As revistas chegaram por aqui no comec;o do seculo XIX junto com a 

corte portuguese, ja que antes disso, proibida por Portugal, nao havia imprensa 

no Brasil. 

A primeira revista, As Variedades ou Ensaios de Literatura surge em 

1812, em Salvador, no qual publicou-se discursos sabre costumes e virtudes 

marais e sociais, algumas novelas, extratos de hist6ria antiga e moderna, 

nacional e estrangeira. 

No infcio do seculo XX, ocorre uma serie de transformac;oes cientfficas 

e tecnol6gicas. Nessa epoca, as publicac;oes dividem-se entre as de 

variedades e as de cultura. Ha inumeros grupos de intelectuais, urn destes 

formados por Mario e Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida e Sergio 

Miliet que criam a revista Klaxon {buzina) (Figura 01 e Figura 02), que divulgou 

os ideais da Semana de Arte Moderna, de 1922. 

Desde o infcio da decada de 1950 ate meados da de 1960, varias 

revistas de cultura sao lanc;adas e servem para reunir intelectuais e de alguma 
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forma se contrapor a ditadura militar instalada no pals a partir de 1964. Vale 

destacar a Revista da Civilizat;ao Brasileira, Anhembi e Revista Brasiliense. 

Figura 01: Revista Klaxon. Figura 02: Revista Klaxon. 

1.2. Apresenta~ao 

A revista e um meio de comunica<;ao diferenciado, o qual trata o leitor 

de voce, fala com ele diretamente e, as vezes, ate com certa intimidade. Para 

fazer isso, contudo, e necessaria saber ouvir o leitor. 

Entao, para fazer um born texto de revista e preciso saber para quem 

se esta escrevendo; conhecendo o leitor, sabe-se exatamente o tom com que 

se dirigir a ele. 

Sao varias as maneiras de escutar o leitor. Uma delas, e a mais 

utilizada, sao as pesquisas: qualitativa e quantitativa. 
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1.3. Projeto Revista "Calhama~o" 

0 projeto de criac;ao da revista "Calhamac;o" e pioneiro e inovador. A 

ideia da criac;ao da revista surgiu durante uma conversa informal entre tres 

amigos, durante a qual eles discutiram a necessidade de criar um meio para 

divulgac;ao dos trabalhos de artistas, que seja isento e acessfvel a todos, 

independentemente de ja terem conquistado espac;o na mfdia, de filiac;ao a 

grupos ou correntes artfsticas ou literarias. 

Por ser um projeto alternative nao existe uma editora vinculada a ele, 

somente um grupo de redatores voluntaries que identificaram esta necessidade 

nas revistas e cadernos culturais atuais. 

1.4.A Pesquisa 

0 presente trabalho vem a apresentar os resultados identificados por 

meio de uma pesquisa quantitativa e qualitativa (ver anexo) que foi aplicada no 

perfodo de 01/03/2005 a 31/03/2005, na cidade de Curitiba e regiao 

metropolitana, em um universe de 100 pessoas. 

1.5. Objetivo Geral 

0 objetivo geral da pesquisa e identificar as principais necessidades 

do leitor nao atendidas pelas revistas culturais atuais. 

Porem, vale lembrar que pesquisas nao fabricam sucessos, nao 

constroem modelos. Segundo o jornalista Thomaz Souto Correa "pesquisas por 

si s6, nao fazem uma revista". 

Cabe ao jornalista lapidar da melhor forma os dados apresentados, 

focalizando seu publico, pois conhecendo o leitor sabe-se exatamente como 

chegar ate ele. 
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1.6. Objetivos Especificos 

A pesquisa tambem vern possibilitar a corregao de rota do plano 

editorial ja elaborado. 

Melhor identificagao das caracteristicas do publico alvo, para que o 

jornalista saiba para quem escreve. 

Alem de ser urn material para referencia e observagao dos 

colaboradores da revista "Calhamago". 

1. 7. Justificativa 

Urn mal que atinge varios editores eo "desvio de foco". Para que isto 

nao ocorra e preciso que a revista tenha urn plano editorial, com uma missao 

clara e concisa, sabendo o jornalista exatamente o perfil de seu leitor. 

Com uma pesquisa bern estruturada e elaborada, podemos escutar o 

leitor, percebendo suas caracteristicas, entrando a revista em sintonia fina com 

seu publico. 

Vale lembrar que a pesquisa e seu conseqOente resultado focalizam

se no estado do Parana, porque foi constatada a falta de uma imprensa de 

qualidade que veicule e discuta noticias da cultura paranaense. 

Este insight foi suspeitado inicialmente pelos idealizadores da revista, 

sendo que a presente pesquisa vern justamente com seus resultados confirmar 

esta opiniao. 
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2. JORNALISMO CULTURAL E SUA HISTORIA 

2.1. Jornalismo Cultural no Mundo 

Detalhar com precisao toda hist6ria do jornalismo cultural mundial e 

uma tarefa ardua e poucos ja conseguiram. 0 que se pretende aqui e somente 

citar os expoentes desta trajet6ria que influenciaram nossos autores. 

Um marco e o a no de 1711, quando dois ensafstas ingleses, Richard 

Steele (1672-1729) e Joseph Addison (1672-1719) fundaram uma revista 

chamada The Spectator, que tinham como finalidade tirar a filosofia dos 

gabinetes e bibliotecas, escolas e faculdades e levar para clubes, casas de cha 

e cafes. 

0 jornalismo cultural foi dedicado a crfticas e ideias, valores e artes e 

e produto de uma era que se inicia depois do Renascimento. Uma era em que 

as maquinas comegam a transformar a economia, a imprensa ja tinha sido 

inventada (por Gutenberg em 1450) e o Humanismo se propagara da ltalia para 

toda a Europa, influenciando o teatro de Shakespeare na lnglaterra e a filosofia 

de Montaigne na Franc;a. 

lniciava-se entao, grac;as ao poder multiplicador da imprensa, uma era 

de ouro do jornalismo europeu, tao influente na modernidade quanto as 

revolugoes polfticas, as descobertas cientfficas, a educagao liberal ou o 

romance realista. Na lnglaterra, alem de Addison e Steele, o ensaio 

reproduzido teve nomes influentes como Samuel Johnson (1709-1784), que 

escreveu em The Rambler, e Wlliam Hazlitt (1778-1830), em The Examiner. 

Dr. Johnson, cuja biografia escrita por James Boswell e considerada 

uma das obras-primas da humanidade, foi o primeiro grande crftico cultural: 

suas resenhas da prosa e poesia de seus contemporaneos, seus ensaios sobre 
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Shakespeare, seus estudos sabre a lingua inglesa, alem de romances como 

Rasselas, fizeram dele o homem de letras mais lido e temido de seu tempo. 

Hazlitt, depois de Dr. Johnson, tambem se destacou como critico de 

tpda uma geragao, no final do seculo XVII, realizando criticas para qualificar o 

trabalho dos novas criadores e tambem reavaliagoes de classicos, como 

Shakespeare. 

Em meados do seculo XIX, quando a industrializagao ja tinha tornado 

conta da Europa, o ensaismo e a critica cultural se tornaram ainda mais 

influentes. Na lnglaterra, urn critico de arte como John Ruskin (1819-1900) 

marcou epoca e se tornou uma das maiores influencias sabre a literatura 

mode rna. 

Na Franga surge Sainte-Beuve (1804-1869), cujas criticas, que foram 

publicadas nos jornais Le Globe e Le Constitutionnel, estabeleceram urn 

padrao para o jornalismo cultural. Em Le Constitutionnel escrevia uma coluna 

semanal, intitulada "Causeries du Lundi'' (Bate-papa da Segunda-feira), que e a 

precursora dos rodapes literarios que se veem ate hoje nos jornais. Depois 

dele, o jornalista cultural ganhou status: ele podia desenvolver unia carreira 

como critico e articulista, independents de academias. 

Na Alemanha, G. E. Lessing (1729-1781) ficou famoso como critico de 

teatro, literatura e pintura na capital, ao escrever para o jornal Berlinische 

Privilegirte Zeitung. 

No seculo XIX o jornalismo cultural atravessou o Atlantica e foi se 

tornar influente em parses como Estados Unidos e Brasil. Nos EUA pre-Guerra 

Civil, a figura de maior critica, cujo sustento vinha de sua produgao para as 

revistas e os jornais que se multiplicavam com o desenvolvimento industrial 

acelerado do norte do pais, foi Edgar Allan Poe (1809-1849). Hoje famoso por 

seus cantos fantasticos e poemas como 0 Corvo, Poe s6 era reconhecido em 

seu pais como critico e ensaista que modernizou o ambients intelectual da dos 

Estados Unidos. 

Na segunda metade do seculo XIX, os criticos americanos se 

multiplicariam a medida que o pais crescia e sua cultura se solidificava. Urn 
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grande ensafsta e articulista que brilhou nos jornais e revistas de Nova York, 

como o New York Tribune foi o romancista Henry James (1843-1916). 

No Brasil o jornalismo cultural s6 ganharia forga no final do seculo 

XIX, com Machado de Assis (1839-1908), que comegou sua carreira como 

crftico de teatro e polemista literario, escrevendo ensaios semanais. 0 grande 

crftico do perfodo foi Jose Verfssimo (1857-1916), editor da celebre Revista 

Brasileira. 

No final do seculo XIX quem brilhava polemicamente em Londres era 

o irlandes George Bernard Shaw (1856-1950). Depois de urn infcio fracassado 

de carreira como romancista e antes do sucesso mundial como dramaturgo, 

Shaw foi sucessivamente crftico de arte, teatro, literatura e musica, em 

publicagoes como Saturday Review e The World. Sua coluna semanal, iniciada 

nessa publicagao em 1890 e intitulada "G.B.S.", misturava polemica polftica, 

observagao social e analise estetica, era discutida em toda a lnglaterra e criou 

urn novo modelo de jornalismo cultural. 

Em 1899 Karl Kraus (1874-1936), em Viena, fundou uma revista 

chamada Die Fackel (A Tocha), que unia satira politica e comentario estetico e 

que ele mais tarde passou a escrever inteiramente sozinho, ate ser fechada, 

em 1936, por causa do nazismo. 

As revistas desempenharam papel fundamental no jornalismo cultural, 

inclufdas na categoria de tabl6ides literarios semanais ou quinzenais, ·devido a 
agitayao intelectual e artfstica do seculo XX. 

No Brasil, como ja mencionado, o destaque do perfodo foi da revista 

Klaxon, promovida por Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Victor Brecheret 

e outros no Teatro Municipal, na Semana de Arte Moderna de 1922. 

Os EUA tomam a tradigao ensafstica inglesa e a renovam, produzindo 

na crftica cultural uma densidade de pensamento que nao e exclusiva dos 

tratados academicos. Dois dos maiores poetas americanos modernos foram 

ainda dois dos maiores crfticos do seculo XX: Ezra Pound (1885-1972) e T. S. 

Eliot (1888-1965). Ambos foram ativos editores da revista, como Poetry para 

Pound e Criterion para Eliot. 



Tambem nos EUA surgiram criticos que se formaram no jornalismo e 

se consagraram. Os dais maiores exemplos sao: H. L. Mencken (1880-1956) e 

Edmund Wilson (1895-1972). Mencken, em parceria com George Jean Nathan, 

trabalhou como editor das revistas Smart Set e American Mercury, que 

influenciaram outras revistas. Wilson trabalhou em algumas, como: Vanity Fair, 

The New Republic e The New Yorker. 

A revista New Yorker, em que Wilson se tornou importante nos anos 

40 e 50, e capitulo obrigat6rio em qualquer hist6ria do jornalismo cultural do 

seculo XX. Criada em 1925, logo se tornou referencia de classe, incisividade e 

humor, copiada, mas nunca igualada em diversos lugares do mundo. 

Urn nome tao importante para o jornalismo cultural quanta os 

americanos Mencken e Wilson foi o escritor ingles George Orwel (1903-50). 

Orwell e urn modelo de escrita para jornalistas modernos, por unir clareza e 

incisividade na argumenta<;ao e fina subjetividade na descri<;ao. 

Nos anos 30 e 40 a polftica contaminou bastante o jornalismo cultural. 

Foi nesse perfodo que Nova York ganhou espa<;o como centro intelectual 

gra<;as a revistas como, alem da New Yorker, a polemica Partisan Review 

(fechada em 2003). 

0 grande concorrente jornaHstico da New Yorker era a Esquire, que 

criou o "New Journalism", estilo que leva ao maximo a mistura de hist6ria 

verfdica e ritmo ficcional. 

Na lnglaterra contemporanea, o jornalismo de revista continuou com a 

The Spectator, que elida e discutida como era ja no seculo XVIII. Nos anos 20, 

o centenario Times Literary Supplement foi muito importante para a divulga<;ao 

dos movimentos modernistas e ate hoje e urn modelo de equilibria entre a 

literatura e as outras artes e outros temas. E a velha tradi<;ao dos crfticos de 

arte ingleses continuou viva com autores como Kenneth Clark, que escreveu 

em jornais e revistas, foi diretor da National Gallery e fez uma famosa serie de 

TV, Civilizar;ao. 

A crftica continua ser o carro-chefe do jornalismo cultural, nao s6 das 

revistas. Ela pode ser encontrada em varias publica<;oes especfficas. Na 

Fran<;a, par exemplo, os leitores de crftica de musica nao vivem sem Le Monde 



de Ia Musique, os de crftica literaria sem a Magazine Litteraire e os de crftica de 

cinema sem Cahiers du Cinema, a revista que lanc;ou o movimento "Nouvelle 

Vague", ao abrigar ensaios e resenhas de Andre Bazin, Eric Rohmer e Franc;ois 

Truffaut. No Mexico, a revista Vuelta, editada pelo maior ensafsta latino

americano do seculo XX, Octavio Paz, era referencia crftica obrigat6ria. Na 

ltalia, crfticos de arte e arquitetura, como Giulio Carlo Argan e Roberto Longhi, 

produziram intensamente para revistas ensafsticas. 

Na Europa, o jornalismo cultural tern tratamento de maior relevancia 

para a imprensa. Tanto que a participac;Bo de intelectuais e grande, ocupando 

os crfticos posic;oes de status dentro das redac;oes. Jornais como o Le Monde, 

La Reppublica, El Pais e Frankfurter Allgemeine e revistas como Le Nouvel 

Observateur, L 'Espresso e Der Spiegel. T odos tern sec;oes culturais com 

colunistas de renome, como: Umberto Eco, Mario Vargas Llosa, etc. 

A lnglaterra continua a ser a terra dos grandes crfticos, com John 

Carey (Sunday Times) e Frank Kermode (London Review of Books), de 

literatura, Wllian Feaver (The Observer) e David Sylvester (Sunday Times), de 

arte. Nao esquecendo das publicac;oes economicas, como Financial Times e 

The Economist, que dao tratamento vip as suas sec;oes culturais. 

Alem disso, nos ultimos anos, o jornalismo cultural vern se expand indo 

para os livros, muitos jornalistas tern se dedicado a escrever biografias. A 

internet acompanha essa expansao, tern servido como caminho alternativo 

para o jornalismo cultural, por ser urn meio ate mais economico do que as 

revistas impressas. Existe grande numero de sites dedicados a livros, artes e 

ideias, formando f6runs e prestando servic;os de forma mais interativa. 

2.2.Jornalismo Cultural no Brasil 

0 jornalismo cultural no Brasil do seculo XX segue uma hist6ria 

semelhante ao de outros pafses, porem com algumas particularidades. 

Depois da gerac;ao fin-de-siecle de Machado de Assis e Jose 

Verfssimo, os jornais e as revistas deram mais espac;o critico profissional e 
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informative, ou seja, nao analisava somente as obras mais importantes, mas 

tambem havia uma reflexao sobre a cena literaria e cultural. 

Mario de Andrade desenvolve uma carreira particular como crftico e 

ensafsta. Escreve preferencialmente sobre musica e literatura, mas tambem faz 

incursoes importantes nas artes visuais e de temas culturais genericos, como o 

folclore e a polltica cultural. 

Em 1928 surgiu uma publicagao moderna, da qual Mario de Andrade 

foi colaborador, a revista 0 Cruzeiro, que marcou epoca fornecendo enormes 

contribuigoes a cultura brasileira. 

A grande epoca da crftica em jornal no Brasil comegaria tambem nos 

anos 40 e se estenderia ate o final dos anos 60. Nesse perfodo, distinguem-se 

dois nomes: Alvaro Lins (1912-1970) e Otto Maria Carpeaux (1900-1978). 

Ambos trabalharam no Correia da Manha e ajudaram a dar ao jornal sua 

merecida fama de bern escrito e independents. 

Participavam tambem no jornal Graciliano Ramos e Aurelio Buarque 

de Holanda, como redatores do jornal; Carlos Drummond de Andrade era 

colunista; Antonio Callado comegou ali sua carreira de reporter e cronista em 

1937. 

Lins foi redator-chefe do jornal entre 1940 e 1956, e estabeleceu urn 

padrao com seu Rod ape Litera rio, fazendo a chamada "crftica impressionista". 

0 Correio da Manha criou, nos anos 50, urn caderno cultural 

dominical, o Quarto Caderno. Por ele passariam, depois de reformulagao na 

decada seguinte, crfticos de cinema como Moniz Viana e Jose Lino Grunewald, 

polemistas como Paulo Francis e Carlos Heitor Cony, jovens Ruy Castro e 

Sergio Augusto e veteranos como o dramaturgo e cronista Nelson Rodrigues. 

Mais para o final dos anos 50, publicagoes como o Jornal do Brasil, 

Ultima Hora e Diario Carioca ja tinham estabelecido outro padrao grafico 

editorial. 0 forte do Correio da Manha era a opiniao. No JB, que comegara a 

modernizagao em 1956, deu-se mais valor a reportagem e ao visual; ali foi 

praticamente institufdo 0 lide no jornal brasileiro, devido a edigao de Janio de 

Freitas. Logo em seguida, o lendario Caderno B e criado, com edigao de 

Reynaldo Jardim e diagramagao de Amflcar de Castro, e torna-se o precursor 
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do moderno jornalismo cultural brasileiro, com cronicas de Clarice Lispector e 

Carlinhos de Oliveira, critica de teatro de Barbara Heliodora; no Suplemento 

Dominica!, Ferreira Gullar, Mario Faustino, Grunewald e os concretistas de Sao 

Paulo {Augusto e Haroldo de Campos e Decio Pignatari) faziam parte da nova 

gera<;ao. 

Em 1956, outro marco hist6rico e criado, em Sao Paulo: o Suplemento 

Literario de 0 Estado de S.Paulo, dirigido por Decio de Almeida Prado, reuniu 

intelectuais que ja haviam feito a revista Clima nos anos 40. 

Paulo Francis (1930-1977), em 1957, e urn grande nome surgido 

desse periodo, propos urn teatro com mais autores nacionais e mais 

profissionalismo internacional, rompeu com eufemismos e clubismos da critica 

e tentou fazer pelo Brasil o que Shaw fizera pela lnglaterra. 

Ainda nos anos 60, Francis participou de duas empreitadas em forma 

de revista mensal: Senhor e Diners. Em am bas ha uma mistura de reportagens 

interpretativas, critica cultural, ineditos literarios, humor, roteiro e se<;oes de 

moda e comportamento. Seu periodo a frente da Senhor, 1959-62, com Carlos 

Scliar como editor de arte, entrou para a hist6ria do jornalismo, inspirado no 

modelo da Esquire. Foi ali que autores como Graciliano Ramos, Guimaraes 

Rosa, Clarice Lispector e Jorge Amado publicaram algumas de suas melhores 

novelas; e tradu<;oes caprichadas colocaram em circula<;ao no Brasil autores 

americanos com J. D. Salinger. Ja a Diners, parecida com a Senh'or, durou 

pouco mais de urn ano (1967-68) e pouco conhecida, mas muito admirada. 

Ainda em 1969, Francis participa de outro experimento jornalistico, 0 

Pasquim, que come<;a como tabl6ide semanario de humor, politica e cultura. 

Simplesmente mudou a hist6ria do jornalismo brasileiro, ao modernizar a 

linguagem, mais coloquial e personalista. 

Tambem nos aos 70 urn semanario que, nos moldes de suplementos 

como o New York Review of Books, fez sucesso com a esquerda 

intelectualizada foi Opiniao, editado por Sergio Augusto e com Francis entre os 

colaboradores. 
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Foi s6 nos anos 80 que os dois principais jornais paulistas, a Folha de 

S.Paulo e o centenario 0 Estado de S.Paulo, consolidaram seus cadernos 

culturais diarios, a 1/ustrada eo Caderno 2. 

A 1/ustrada ficou famosa por sua polemica e por sua atenc;ao a cultura 

jovem internacional. 

0 auge do Caderno 2 foi no final dos anos 80. Na primeira gerac;ao, 

Wagner Carelli, Zuza Homem de Mello, Enio Squeff e outros falavam com 

conhecimento sabre diversos assuntos. Na segunda turma, dirigida por Jose 

Onofre, destacam-se Rui Castro, Telmo Martino e Francis. 

Enquanto a 1/ustrada dava mais atenc;ao ao cinema americana e a 
musica pop, o Caderno 2 fazia uma dosagem maior com literatura, arte e 

teatro. Distinc;ao que permanece ate os dias de hoje. 



13 

3. REVISAO TEORICA 

3.1. Pesquisa de Marketing 

Pesquisa de marketing corresponds a elaborac;ao, a coleta, a analise 

e a edic;ao de relat6rios sistematicos de dados e descobertas relevantes sabre 

uma situac;ao especffica. (KOTLER, 2000, p.125) 

3.1.1. Coleta de Dados 

A coleta de dados e a fase em que sao efetuados os cantatas com os 

entrevistados, aplicados os questionarios, registrados os dados, efetuada uma 

primeira verificac;ao do preenchimento dos instrumentos e este sao enviados, 

preenchidos, para processar dados. 

As operac;oes de coleta de dados precisam ser planejadas e 

controladas para que os dados coletados tenham alta qualidade e para que as 

previsoes de tempo e de custo de coleta sejam atingidas. 

E preciso ter urn cronograma de coleta de dados, independents do 

metoda utilizado. No cronograma, planeja-se, par exemplo, o tempo que se 

levara com o pre-teste, a avaliac;ao do pre-teste, a reformulac;ao, se necessaria, 

da pesquisa, recrutamento, selec;ao e contratac;ao dos entrevistadores, 

treinamento destes, aplicac;ao das pesquisas, em quanta tempo esta devera 

ser conclufda, tabulac;ao das pesquisas e o relat6rio final conclusivo. 

E necessaria ter cuidado na coleta dos dados, para que o 

entrevistador nao influencie a resposta do entrevistado, assim como na 

elaborac;ao da pesquisa tambem se deve atentar para que as perguntas sejam 

bern elaboradas, para nao influenciar as respostas. 
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3.1.2. Processamento dos Dados 

0 processamento dos dados compreende os passes necessaries para 

transformar os dados coletados em dados trabalhados, que permitirao a 

realizac;;ao das analises e interpretac;;oes. 0 prop6sito da analise e a obtenc;;ao 

de significados nos dados coletados, porem e impossivel efetuar analises sabre 

os dados brutes; e necessaria que estes dados seja somados, calculados, e 

cruzados. Verificac;;ao, edic;;ao, codificac;;ao, digitac;;ao e tabulac;;ao sao as fases 

do processamento de dados. 

A func;;ao basica da verifica9aoledi98o e a de impor urn padrao minima 

de qualidade aos dados brutes, de forma que sua precisao seja maxima e as 

ambigOidades minimas. Essa fase e geralmente feita em dois estagios: no 

campo e no escrit6rio, e essa verificac;;ao deve procurar verificar se o 

instrumento esta complete, legivel, compreensivel, uniforme e precise. 

A fase da codifica980 e 0 procedimento tecnico pelo qual OS dados 

sao categorizados. Para questoes fechadas a codificac;;ao pode ser 

estabelecida antes que o trabalho de campo seja iniciado e pode ou nao estar 

impressa no instrumento de coleta de dados. A codificac;;ao de perguntas 

abertas e muito mais complexa. Por exemplo, em questoes fechadas, qual o 

sexo do entrevistado: Feminine ou masculine. 

A terceira fase do processamento de dados e a digita980 dos dados, 

que consiste em transcrever os dados codificados para o arquivo eletronico 

(pede ser utilizado, por exemplo, os program as Access ou Excel). 

E para finalizar o processamento dos dados, ha a tabula9ao dos 

dados, que consiste na contagem do numero de casas que ocorreram em cada 

categoria/cada pergunta. A tabulac;;ao pode ser simples quando envolve a 

simples contagem do numero de casas que ocorreram em cada uma das 

variaveis do estudo em questao, ou cruzada, quando as ocorrencias em duas 

ou mais variaveis sao contadas simultaneamente. Podendo esta ser manual ou 

eletronica, inteira ou parcialmente. 
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3.1.3. Analise e lnterpreta~ao dos Dados 

Os fatores a serem considerados para a escolha do metoda de analise 

de dados compreendem: o tipo de escala da variavel, o nfvel de conhecimento 

dos parametros da populagao, 0 tipo de analise desejada, 0 numero de 

variaveis a serem analisadas conjuntamente, o numero de amostras e seu grau 

de relacionamento e, ainda, a relagao de dependencia entre as variaveis. 

As possfveis tecnicas a se utilizar na analise variam conforme a 

escala seja nominal, ordinal, ou intervalar. 

Ha dais tipos basicos de analises que podem ser feitos: a descrigao 

dos dados e a inferencia a partir dos dados. Os metodos correspondentes 

denominam-se metodos descritivos e metodos inferenciais. 

Os metodos descritivos tern o objetivo de proporcionar informagoes 

sumarizadas dos dados contidos no total de elementos da amostra estudada. 

Os metodos utilizados em pesquisa de marketing para a descrigao dos dados 

compreendem as medidas de tendencia central, que servem para caracterizar 

o que e tfpico no grupo, as medidas de dispersao, que servem para mostrar 

como os indivfduos estao distribufdos no grupo em relagao a variavel 

examinada, e as medidas de associaQao, que servem para medir o nfvel de 

relacionamento existents entre duas ou mais variaveis. 

Os metodos inferenciais compreendem urn conjunto grande de testes, 

que servem para julgar a validade de hip6teses estatfsticas sabre uma 

populagao ou para estimar seus parametros a partir da analise dos dados de 

uma amostra dessa populagao. 

3.1.4. Comunica~ao dos Resultados 

A etapa final do processo de pesquisa e a comunicagao dos 

resultados, que consiste na apresentagao dos resultados e conclusoes da 

pesquisa para uma audiencia especffica, objetivando determinado prop6sito. 

Levando em consideragao o metoda escrito de se transmitir os 

resultados de uma pesquisa, pode-se colocar algumas diretrizes para a 
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elaboragao de urn relat6rio: este deve ser complete, precise, objetivo, clara e 

concise. 

Pode e deve-se apresentar, para melhor visualizagao e entendimento, 

graficamente os resultados. 

Existem diversas formas graficas de apresentar resultados: Por 

tabelas, quadros, figuras e graficos. 

Os graficos pod em ser apresentados em forma de pizza (como os 

resultados apresentados no caso da presente pesquisa), linha, estratos ou 

barras. 

3.2. Restri~oes Propostas 

Muitas pessoas durante a aplicagao da pesquisa tiveram dificuldades 

de entendimento sabre o assunto pesquisado. Ou seja, nao sabiam distinguir o 

conceito entre Revista e Revista Cultural. Preenchendo, por esse motivo, o 

questionario erradamente, pais na questao 1 0 havia uma observagao para 

pular para a questao 16, caso marcasse o campo da opgao nunca. Apesar 

disso, muitos entrevistados seguiram adiante respondendo as questoes 

seguintes. Esses dados "errados" foram, por sua vez, desconsiderados. 

Esta situagao e perfeitamente compreensivel, uma vez que nao se 

chegou a uma definigao clara do que e Jornalismo Cultural ou Revista Cultural. 

Marilia Scalzo define em seu livro Jornalismo em Revista: "Uma 

revista e urn veiculo de comunicagao, uma marca, urn objeto, urn conjunto de 

servigos, uma mistura de jornalismo e entretenimento". 

E entende-se que o Jornalismo Cultural ocorre quando abordamos 

acontecimentos, fenomenos, situagoes ou personalidades da chamada esfera 

cultural. 

Porem, o conceito de cultura esclarece que: cultura e todo o ambiente 

a parte na natureza, que o homem criou para sobreviver, nao s6 fisico como 

tambem de regimentos sociais. Entao, desde o reporter iniciante que foi cobrir 

a nova contratagao do time de futebol, ate o grande jornalista que escreve com 
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maestria sobre os politicos no Senado ou na Camara, todos eles estao fazendo 

Jornalismo Cultural, documentando a cultura. Ainda que segmentada, devido a 
sua enorme abrangencia. 

3.3. Metodologia 

Urn processo de pesquisa de marketing compreende quatro diferentes 

etapas: reconhecimento de urn problema, planejamento, execuc;ao (coleta dos 

dados, processamento, analise e interpretac;ao) e comunicac;ao dos resultados. 

0 reconhecimento de um problema consiste na correta identificac;ao 

do problema de marketing que se pretenda resolver e que se possa 

efetivamente receber contribuic;oes valiosas da pesquisa de marketing na sua 

soluc;ao. 

Como ja comentado no inicio deste trabalho, a falta de uma Revista 

Cultural de qualidade que focasse assuntos regionais foi suspeitado pelos 

idealizadores da revista, definindo-se desta forma o problema de pesquisa, que 

e a identificac;ao das principais necessidades do leitor nao atendidas pelas 

revistas culturais atuais. 

Ja o planejamento compreende a definic;ao dos objetivos da pesquisa 

e de toda sua operacionalizac;ao: determinac;ao de fontes de dados, escolha do 

metodo de pesquisa, da forma de coleta de dados, da construc;ao e teste do 

instrumento de coleta de dados, da definic;ao do plano de amostragem e do 

tamanho de amostra, da elaborac;ao do plano de processamento e analise, da 

definic;ao dos recursos necessarios (humanos, financeiros, tecnol6gicos e 

materiais) e do estabelecimento de urn cronograma com definic;ao de prazo e 

datas para cumprimento de cada etapa. 

0 metodo de pesquisa utilizado foi a Descritiva, ja que o pesquisador 

visa a descobrir as caracteristicas de determinado grupo, estimar proporc;oes e 

verificar a relac;ao entre as variaveis. 

Este tipo de pesquisa compreende o levantamento de campo. Este 

iniciou-se com a elaborac;ao de urn pre-teste, aplicado a urn numero restrito de 

5 pessoas. Este questionario levantou varias duvidas e teve que ser 
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reformulado. Ap6s a corregao, o levantamento de dados com o questionario 

final ocorreu no mes de margo, sendo aplicado ao universo de 100 pessoas, 

em regioes foco, que sao Curitiba e Regiao Metropolitana. 

A execu~ao da pesquisa compreende duas atividades: a coleta dos 

dados (que compreende o efetivo trabalho de recolhimento dos dados) e seu 

processamento, analise e interpretagao (que compreendem a transformagao 

dos dados brutos em informagoes relevantes). 

Foram utilizadas duas formas de aplicagao da pesquisa: uma on line, 

sendo esta encaminhada para e-mails, e a outra impressa, tendo sido 

distribufda nas mais diversas localidades. 

A coleta de dados ocorreu pela contagem dos mesmos, somente 

sendo transportados para uma planilha de excel para elaboragao dos graficos. 

3.4. Resultados 

A comunica~ao dos resultados e o passo final, que nada mais e do 

que a apresentagao escrita e verbal das principais descobertas da pesquisa, 

relacionadas com o problema que lhe deu origem, bern como sugestoes e 

recomendagoes de agoes pertinentes a sua solugao. 

A pesquisa aplicada foi dividida em dais momentos, a primeira parte 

destinada a descobrir o perfil do leitor e a segunda parte, o perfil do mercado. 

Ap6s a tabulagao dos dados pode-se tragar o perfil do futuro 

consumidor da revista "Calhamago". Na questao 01, que questionava a faixa 

etaria do entrevistado, a resposta que mais de destacou foi a faixa entre 24 e 

31 anos, com 39% dos entrevistados, seguida da faixa etaria entre 32 e 42, 

com 24%. 

0 grau de instrugao tambem e elevado, tendo 43% dos entrevistados 

ja conclufdo a graduagao ou estando em curso desta. A percentagem de 

conhecimento em idiomas tambem foi expressiva, com 52% dos entrevistados 

tendo algum conhecimento da lingua inglesa. 
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0 estado civil com maior numero e o de solteiros, com 52%, seguindo 

·dos casados com 41%. A renda quase se iguala, pois 31% dos entrevistados 

possuem renda entre R$ 1.001 ,00 e R$ 2.000,00 e 29%, renda entre R$ 501 ,00 

e R$ 1.000,00. 

As questoes mais importantes foram a 09, que questionava se o 

entrevistado lia Revistas Culturais, e a 10, que perguntava se este comprava 

Revistas Culturais, sendo a pergunta 10, a questao-chave ou funil que iria 

determinar o caminho do questionario. 

Caso o respondents marcasse na questao 1 0 a opc;:ao de que nunca 

comprou uma Revista Cultural, era orientado a pular para a ultima questao, a 

16, que perguntava os motivos que levaram a decisao de nao comprar uma 

Revista Cultural. 

0 resultado foi surpreendente, cerca de 56% dos entrevistados 

responderam que liam de vez em quando uma Revista Cultural, 26% 

responderam que nunca leram uma Revista Cultural e 18% informaram que 

leem com freqOencia este tipo de revista. 

Grafico 01: FreqOencia de leitura de uma revista cultural. 

Frequencia de Leitura de uma Revista 
Cultural 

18% 

56% 

Fonte: Pesquisa a campo, 2005. 

llij) Nunca 

• De vez em 
quando 

DSempre 

Porem, no aspecto de compra, 52% marcaram que nunca compraram 

uma Revista Cultural, 43% informaram que de vez em quando compram a 

revista e 5% informaram que compram sempre. 



Grafico 02: FreqOencia de compra de uma revista cultural. 
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Frequencia de Compra de uma Revista 
Cultural 
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52% DSempre 

Fonte: Pesquisa a campo, 2005. 
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A segunda etapa da pesquisa foi determinar algumas caracterfsticas 

do mercado. lndagou-se, na pergunta 11, que assuntos seriam atraentes em 

uma Revista Cultural, o Grafico 03 abaixo demonstra os resultados. 

Grafico 03: Assuntos que atraem. 

Assuntos que Atraem 

9% 25% 

21% 10% 

Fonte: Pesquisa a campo, 2005. 

li Literatura 

• Musica 

[J Dramaturgia 

[]Cinema 

• Artes plasticas 

CIAgenda de eventos 

• outros 

Na questao 12 foi classificado o grau de importancia dos itens 

questionados na pergunta 11 . E foram relacionadas na pergunta 13 cerca 14 

revistas que ja atuam no mercado, para analisar a preferencia deste publico e 

determinar as revistas que possuem maior probabilidade de serem 

concorrentes diretas da "Calhamago". 
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Dos 14 names relacionados, vale destacar a Revista Marketing 

Cultural, Revista Zip, Cult e Caminhos da Leitura. Destacando-se a compra 

esporadica das mesmas. 

Quanta a questao 14, ficou definido que seria uma questao aberta, 

entao perguntou-se qual a revista de sua preferencia e por que. Varios names 

foram citados, de todos os gostos e estilos posslveis, porem o maior destaque 

fica com a revista Veja, seguida da lsto e. 

A preferencia de tiragem, abordada na questao 14, e, em maioria 

absoluta de 73%, para a tiragem mensal. 

A ultima questao, a 16, fechava a pesquisa perguntando quais OS 

fatores considerados importantes para nao comprar uma Revista Cultural. 

Abaixo, no Grafico 04, pode-se verificar os resultados. 

Grafico 04: Motivos para nao comprar uma Revista Cultural. 

Motivos p/ nao Comprar uma Revista 
Cultural 

21% 1% 

Fonte: Pesquisa a campo, 2005. 

3.5. Comportamento do Consumidor 

Iii Pr~ alto das revistas 

II Ma qualidade 

D Discordancia quanta a linha editorial 

D Dificuldade de encontrar nas ban cas, 
livrarias, etc. 

II Simplesmente nao gosta deste tipo de revista 

DOutros 

0 comportamento do consumidor tern sido objeto de estudo de 

profissionais das mais diversas areas, como: psic61ogos, administradores, 

economistas e profissionais ligados a area de marketing e propaganda, que 

procuram entender o comportamento de consumo. 
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Solomon (2002, p. 24) define que comportamento do consumidor "eo 

estudo dos processes envolvidos quando indivfduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou dispoem de produtos, servic;os, ideias ou experiencias para 

satisfazer necessidades e desejos". 

As pessoas alocam seus gastos para atender as suas necessidades 

mais basicas e demais necessidade percebidas como importantes. 

Os itens basicos de manutenc;ao da casa, como, por exemplo, 

alimentac;ao, aluguel ou condomfnio, absorvem boa parte do orc;amento 

domestico. 

Em seguida vern os gastos com transporte, educac;ao, vestuario e 

saude, que sao gastos relevantes na renda familiar. 

Recreac;ao e entretenimento sao responsaveis pelo terceiro bloco. 

Nessa ordem, podemos avaliar que a revista "Calhamac;o", por ser urn 

produto de entretenimento, fica com o terceiro Iugar na ordem de importancia 

para os consumidores. 

No entanto, este modelo tambem pode variar sensivelmente em 

func;ao da classe socioeconomica do consumidor ou mesmo em decorrencia da 

situac;ao economica da regiao em que o consumidor esta. 

0 estagio do ciclo de vida dos consumidores tambem interfere no 

comportamento e na compra. 

Os adolescentes comem mais, usam roupas em grande quantidade 

em face do crescimento, tern necessidades educacionais e de recreac;ao. 

Os jovens solteiros possuem a caracterfstica de serem mais abertos a 

produtos e marcas novas. 

Ja o consumidor adulto realiza-se pelo consume que o leve a posse 

de determinados bens e de certos servic;os. Carro, casa, moto, viagens de lazer 

estao entre outros tipos de itens consumidos. 

Os idosos ou "jovens da terceira idade" destacam-se por 

representarem uma nova oportunidade de mercado. lsso porque no Brasil nota

sa urn crescimento na expectativa de vida. 
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0 resultado da presente pesquisa aponta que o publico da revista 

"Calhamago" sao os jovens, que significaram cerca de 39% dos entrevistados, 

e os adultos, com 24%, publico este que, como ja foi comentado, e mais aberto 

a novas produtos e destinam parte de seus gastos ao entretenimento. 

Para compreender os diversos habitos de consumo, urn item urn 

pouco esquecido, porem que possui relevancia para este trabalho e a questao 

etnica. 

A populagao brasileira e constituida por varios grupos, negros, pardos, 

brancos, indios, entre outros. No Parana, em especial, existe uma grande 

presenga de descendentes da populagao europeia (descendentes de italianos, 

espanh6is, portugueses, poloneses, alemaes, etc.). E cada grupo possui seu 

habito seu estilo de vida, consumo e sua manifestagao cultural. 

0 que se torna interessante para a "Calhamago" e a produgao cultural 

que cada grupo etnico possui e tambem urn perfil diferenciado de consumo. 

Podendo a linha editorial da "Calhamago" ate mesmo explorar esse 

nicho de mercado. 

A compreensao do comportamento humano se faz principalmente 

atraves da analise de suas necessidades. Todo processo de decisao alinha-se 

na sensagao das necessidades satisfeitas. lsto e valido para a satisfagao da 

compra. As necessidades sao muitas vezes percebidas, ou nao, pelas 

pessoas. Por exemplo: a compra de determinados produtos ou marcas, muitas 

vezes, e determinada em urn nivel emocional e nao necessariamente em urn 

nivel racional. 

Uma das premissas fundamentais do moderno campo do 

comportamento do consumidor e a de que as pessoas muitas vezes compram 

produtos nao pelo que eles fazem, mas sim pelo que eles significam. Este 

principia nao quer dizer que a fungao basica de urn produto nao seja 

importante e sim, que os papeis que os produtos representam em nossa vida 

vao muito alem das tarefas que desempenham. 

E importante entender que a motivagao pode ser definida como uma 

forga que move urn individuo a optar por caminhos de satisfagao e de 

necessidades. A palavra motiva980 e derivada do latim movere que significa 
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mover. A motivagao advem das forgas propulsoras conscientes e inconscientes 

que levam as pessoas, sob algumas circunstancias, a agao. Inclusive agao de 

compra. 

As pessoas sao motivadas por necessidades e desejos. As 

necessidade sao forgas basicas que motivam o indivlduo a realizar algo. 

0 objetivo do marketing e despertar esta necessidade, levando os 

consumidores a comprar coisas de que nao necessitam. Pois a necessidade e 

urn motivo biol6gico basico e urn desejo representa urn modo que a sociedade 

nos ensinou, pelo qual a necessidade pode ser satisfeita. 

A hierarquia das necessidades de Maslow identifica cinco 

necessidades basicas comuns a todas as pessoas e que ocorrem de acordo 

com uma hierarquia de importancia. 

A primeira necessidade e a fisiologia (fome, sede, sexo, etc.) a 

segunda e a de seguranga (protegao), seguida da necessidade de amor e 

afeigao, depois vern a necessidade de estima e ego (sucesso, reconhecimento) 

e a necessidade de auto-realizagao. 

Este trabalho nao tern como objetivo aprofundar-se nesta teoria, ate 

mesmo porque existem crlticas a mesma, uma vez que se acredita que nao 

existe uma rlgida hierarquia entre as necessidades, e que a ordem das 

mesmas pode variar para cada indivlduo, dependendo do seu grau de 

importancia. 

Todas as pessoas sao bombardeadas por diversos estlmulos. Como 

uma defesa natural ao excesso de estrmulos, as pessoas quase instintivamente 

exercem urn processo seletivo: 

1) Selecionam as exposigoes: os olhos e a mente s6 retem o que 

interessa. 

2) Percepgao seletiva: as pessoas tandem a eliminar 

mensagens, ideias e informagoes que conflitem com suas atitudes e crengas. 

3) Retengao seletiva: as pessoas s6 lembram o que querem 

lembrar. 
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0 aprendizado pode mudar a visao que as pessoas tern do mundo. 

Dessa maneira, algumas necessidades podem, cultural ou socialmente, ser 

aprendidas. 

Atraves da educa9ao ao Iongo dos anos, o indivfduo maida seu estilo 

de vida. E atraves das fontes de informayao, como radio, jornais, revistas, 

livros, televisao, o indivfduo aprende novas no96es acerca de determinados 

produtos, suas qualidades, desempenhos, etc. 

Uma atitude e urn ponto de vista de uma pessoa sabre alga. Esse 

"alga" pode ser urn produto, uma ideia, uma empresa. 

As atitudes sao importantes em marketing, porque afetam os 

processes de sele9ao, aprendizado e eventualmente a decisao de compra. 

As pessoas sao diferentes umas das outras. Os consumidores 

expressam suas diferen9as das mais variadas formas, na compra de produtos 

e de marcas. 

0 estudo da personalidade e 0 unico caminho para que se organize 0 

entendimento da complexidade do comportamento humano. 

Existem numerosas teorias da personalidade (Freud, Karen, Horney, 

Carl Jung), que sao complexas e algumas subjetivas. Porem, para sintetizar, 

pode-se considerar que a personalidade e o sistema individual de atitudes, 

comportamento e escala de valores que urn indivfduo apresenta e que coloca 

de forma diferenciada aos outros (COBRA, 1993, p.89). 

As pessoas tambem sao influenciadas par outras na decisao de 

compra. 0 grupo de pessoas que exerce influencia e constitufdo da familia e 

dos amigos, mas ha outros fatores influenciadores, como o meio social do qual 

a pessoa faz parte e o meio cultural no qual esta inserida. Assim, a familia, os 

amigos, o meio social e o meio cultural constituem o grupo de referenda. 

As influencias ambientais tambem podem interferir ou determinar no 

ato da compra, tais como: 

• lnfluencias do meio ambiente ffsico. 

• lnfluencias tecnol6gicas. 

• lnfluencias economicas. 
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• lnfluencias polfticas. 

• lnfluencias legais. 

• lnfluencias culturais. 

Alem das influencias ambientais, urn comprador, seja uma pessoa 

ffsica ou jurfdica, e estimulado por: 

• Ac;oes de marketing. 

• Pelas variaveis produto e servic;o. 

• Pela variavel prec;o. 

• Pelos esforc;os promocionais. 

• Pela composic;ao da estrutura de distribuic;ao. 

0 consumidor estimulado pode entao responder a comunicac;ao 

recebida atraves da percepc;ao e da atitude favoravel ou desfavoravel a 
mensagem recebida. Pode comprar ou nao o produto/servic;o oferecido, sendo 

posteriormente leal ou nao a marca comprada. 

3.6. Segmenta~ao de Mercado 

A produc;ao em serie e em larga escala que sucedeu a Revoluc;ao e os 

metodos cada vez mais eficazes de fabricac;ao levaram as empresas a busca 

do mercado de massa, mercado esse capaz de absorver quantidades 

crescentes de produtos e a prec;os declinantes. 

Como resultado da chamada economia de escala de produc;ao, que 

proporciona correlac;ao entre reduc;ao de custos e economia de escala, surgiu a 

necessidade da segmentac;ao de mercado, que e a tarefa de identificar grandes 

quantidades de pessoas que constituem mercados alvos. 

Os mercados sao estudados para verificac;ao de seu tamanho, 

localizac;ao geografica, composic;ao e demografia, procurando-se entender 

assim suas caracterfsticas e tendencias. 

Em termos de pesquisa, urn segmento de mercado tern sido definido 

como uma faixa de consumidores com caracterfsticas semelhantes, 
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necessidades e desejos comuns, motivados de forma similar a adquirir 

determinados produtos ou servigos. 

Entre as bases mais conhecidas para segmentagao de mercado, 

podem ser incluldas. 

• Localizagao geografica. 

• Caracterlsticas demograficas. 

• Caracterlsticas socioeconomicas. 

• Caracterlsticas psicol6gicas. 

• Caracterlsticas relativas ao atributo do produto. 

• Caracterlsticas relativas ao marketing mix. 

A segmentagao geografica foi a segmentagao utilizada na presente 

pesquisa, pois o questionario limitou-se a cidade de Curitiba e regiao 

metropolitana para sua aplicagao. 

A pesquisa foi destinada a pessoas de ambos os sexos, idades 

variadas e de estado civil indiferente, todas as classes sociais e renda, tendo 

como quesito mlnimo que o entrevistado tivesse condigoes basicas de 

entendimento do questionario e para adquirir uma revista. 

3.7. Planejamento Estrategico em Marketing 

Segundo OLIVEIRA (1991, p. 157), "estrategia representa a definigao do 

caminho mais adequado a ser seguido pela empresa para se alcangar uma 

situagao desejada (objetivo, desafio, meta). As estrategias sao diretrizes e 

regras formuladas com o objetivo de orientar o posicionamento da empresa no 

seu ambiente". 

0 planejamento e a mais importante tarefa para a alocagao de recursos 

e a formulagao de estrategias em fungao dos objetivos empresariais e de 

marketing. 



A estrategia mercadol6gica de ataque sugerida para a revista 

"Calhamac;o" e a de flanco, pois ira atuar em areas pouco exploradas (tiragem 

em Curitiba e regiao metropolitana) pelos concorrentes. 

Segundo KOTLER (2000, p.264) "a estrategia de flanco e consoante 

com a melhor tradic;ao do marketing moderno, que afirma que o objetivo do 

marketing e descobrir necessidades e atende-las". 0 ataque de flanco e 

particularmente atraente para o agressor que possui menos recursos do que o 

oponente. Se o agressor nao pode superar o defensor com forc;a bruta, podera 

vence-lo usando subterfugios. 

Outra estrategia de flanco e descobrir a necessidade de mercado que 

nao esta sendo atendida pela concorrencia, identificando as mudanc;as em 

segmentos de mercado. 
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4. MARKETING CULTURAL 

0 Marketing Cultural engloba toda a<;ao de marketing que usa a 

cultura como vefculo de comunica<;ao para definir o nome, produto ou fixar 

imagem de uma empresa patrocinadora. 

Para se fazer o marketing cultural nao existe uma (mica formula, pois 

existe urn conjunto de variaveis que, combinadas, resultam na a<;ao de 

marketing. 

Ao patrocinar urn show, por exemplo, a empresa pode nao s6 associar 

sua marca aquele tipo de musica e publico como tam bern oferecer amostras de 

produto (promo<;ao); distribuir ingressos para os seus funcionarios 

(endomarketing); eleger urn dia exclusivo para convidados especiais (marketing 

de relacionamento); enviar mala-direta aos consumidores/clientes informando 

que o show esta acontecendo e e patrocinado pela empresa (marketing direto); 

mostrar o artista consumindo o produto durante o show (merchandising); 

levantar informa<;oes gerais sobre o consumidor por meio de pesquisas feitas 

no local (database marketing); fazer uma publica<;ao sobre o evento (marketing 

editorial); realizar uma campanha especffica destacando a importancia do 

patrocfnio (publicidade) e muitas outras a<;oes paralelas, que tern o poder de 

ampliar o raio de alcance da a<;ao de marketing cultural. 

0 Marketing Cultural vern ganhando cada vez mais for<;a no meio 

empresarial, porque apresenta solu<;oes relativamente baratas a tres novas 

exigencias do mercado: 1) necessidade de diferencia<;ao das marcas; 2) 

diversifica<;ao do mix de comunica<;ao das empresas para melhor atingir seu 

publico; e 3) necessidade das empresas se posicionarem como socialmente 

responsaveis. 

Ao patrocinar urn projeto cultural a empresa se diferencia das demais 

a partir do momento em que toma para si determinados valores relativos 

aquele projeto (por exemplo, tradi<;ao, modernidade, competencia, criatividade, 

popularidade, etc.). Tambem amplia a forma como se comunica com seu 
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publico-alva e mostra para a sociedade que nao esta encastelada em torno da 

sua lucratividade e de seus neg6cios. 

lnicialmente, as empresas come9aram a investir em Marketing 

Cultural porque as leis de incentive traziam born retorno financeiro. 0 Governo 

Federal, os Governos Estaduais e muitos municlpios brasileiros tern editado 

leis com o objetivo de estimular a participa9ao das empresas na produ9ao e 

difusao da cultura brasileira, como a Lei Federal n°8.313/91 (Lei Rouanet), a 

Lei Federal no 8.685/93 (Lei do Audiovisual) e a Lei Mendon9a (Sao Paulo). 

Depois, compreenderam que essas a9oes de marketing solidificavam 

a imagem institucional da empresa e davam visibilidade para a marca. 

Desse modo, o investimento em cultura pode ser vista como uma 

oportunidade para as empresas participarem do processo de incremento e 

manuten9ao dos valores culturais da sociedade e a possibilidade de construir 

uma imagem forte e bern posicionada de sua marca. 

4.1. Mercado Cultural 

Como ja foi citado, os Governos Federal e Estadual criaram leis 

(Rouanet e Audiovisual) para estimular a participa9ao de empresas no mercado 

cultural. 

Gada lei tern urn funcionamento especlfico. As leis federais oferecem 

isen9ao do Impasto de Renda das pessoas flsicas e jurldicas. Ja as estaduais 

proporcionaram isen9ao de ICMS e as municipais, de IPTU e ISS. Em algumas 

situa9oes, podem ocorrer financiamentos ou emprestimos a projetos culturais 

regionais. 

No Parana a Coordenadoria de Incentive a Cultura, setor da 

Secretaria de Estado da Cultura, responsavel pelas a9oes relativas aos 

programas e mecanismos de Incentive a Cultura, estabelece os seguintes 

incentives: 
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• Premia Estadual de Cinema e Video 

0 Premio foi instituldo pelo Governo do Estado do Parana, na forma 

da Lei no 14.279, de 09 de fevereiro de 2004. Constitui-se na selec;ao de 1 (urn) 

projeto de filme na modalidade de longa metragem, que recebe como premio 

R$ 1.000.000,00 (urn milhao de reais) e de 3 (tres) projetos na modalidade 

telefilme, do genero ficc;ao ou documentario, em ac;ao livre ou animac;ao, de 

livre tematica e ineditos, premiados com R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais) cada. 

• Programa Conta Cultura 

0 objetivo do Programa Conta Cultura e facilitar a parceria entre 

produtores culturais e empresas interessadas em patrocinar projetos culturais 

aprovados na Lei Federal n°8.313/91 (Lei Rouanet) e na Lei Federal no 

8.685/93 (Lei do Audiovisual). 

e Lei Estadual de Incentive a Cultura 

Existe tambem a Lei Estadual de lncentivo a Cultura no13133/2001, 

porem seus procedimentos referentes estao parados, tendo em vista que 

tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ac;ao direta de 

inconstitucionalidade (ADIN) que questiona a legalidade desta lei. E preciso 

que a referida ADIN seja julgada para que se determine o caminho que a 

referida lei ira tomar. 

Resultados de urn estudo encomendado pelo Ministerio da Cultura a 
Fundac;ao Joao Pinheiro, em 1997, divulgam que a produc;ao cultural 

movimentou no Brasil aproximadamente R$ 6,5 bilhoes, o que correspondia na 

epoca a cerca de 0,8% do PIB brasileiro. Em 1994, quando foi feito o ultimo 

levantamento, a cultura empregava 510 mil pessoas, considerando-se todos os 

seus setores e areas. 

Esse contingents era 90% maior do que o empregado pelas atividades 

de fabricac;ao de equipamentos e material eletrico e eletronico; 53% superior ao 

da industria automobillstica, de autopec;as e fabricac;ao de outros velculos e 

78% maior do que o empregado em servic;os industriais de utilidade publica 

(energia eletrica, distribuic;ao de agua e esgoto). 
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Quadro 1: PIB da cultura em compara9ao com o de outras areas da economia 

em 1994 (R$ 1.000,00). 
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i 
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Fonte: Funda9ao Joao Pinheiro (FJP), 1997. 
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Ou seja, a cultura tern urn peso economico importante no Brasil de 

hoje, destacando-se inclusive como grande geradora de empregos. Mas esses 

numeros estao muito defasados e nao houve nenhuma outra pesquisa 

aprofundada ate agora. 
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5. CONCLUSAO E RECOMENDACOES 

Com OS resultados da pesquisa aplicada, e posslvel tragar 0 perfil do 

leitor de uma revista cultural. Perfil este peculiar e que apresenta algumas 

caracterlsticas chaves para que se possa escrever de forma mais clara e 

direta, entrando a "Calhamago" em sintonia com seu publico-alva. 

Nesta abordagem final ocorreu o "funilamento" dos dados, ou seja, 

foram utilizados somente os dados dos entrevistados que ja possuem o habito 

de comprar uma revista cultural. 

Por isso, pode haver divergencia entre os dados apresentados no 

capitulo 3.4 Resultados, pois nesse capitulo ocorreu uma abordagem geral 

entre leitores e nao leitores de revistas culturais. 0 que se pretende nesse 

capitulo e somente utilizar os dados de leitores de revistas culturais, uma vez 

que a "Calhamago" ira penetrar neste mercado. 

Pode-se definir que o leitor da "Calhamago" possui entre 24 a 55 anos, 

com alto grau de instrugao para os parametros nacionais, pois cerca de 45% 

dos entrevistados estao em curso ou ja terminaram a graduagao. 

0 conhecimento de idiomas tambem e expressivo. Cerca de 42% 

possuem conhecimento da lfngua inglesa, o que facilita para a linha editorial da 

"Calhamago" utilizar termos desta lingua sem que o leitor tenha dificuldade de 

interpreta-los. 

Trata-se de urn leitor ativo na sociedade, pois 49% dos entrevistados 

trabalham e 43% trabalham e estudam. Possuem tambem uma renda acesslvel 

ao gasto com entretenimento, ja que a pesquisa demonstra que 33% possuem 

renda entre R$501 ,00 a R$1.000,00 e 27% exprimem renda entre R$ 1.001,00 

e R$ 2.000,00. 

Com relagao ao estado civil, 43% sao solteiros e 48% casados, 

podendo a "Calhamago" explorar a agenda cultural para divulgar eventos 
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voltados para casais. E tambem explorar o publico dos solteiros, que possui 

maior propensao ao gasto com entretenimento. 

Dentre os assuntos preferidos, pode-se verificar que cinema, musica e 

literatura sao os assuntos de maior preferencia, podendo a Calhama<;o 

considerar estes como "assuntos ancoras" de sua linha editorial. 

0 tipo de abordagem pode ser variado entre artigos, resenhas, 

crfticas. Porem, vale destacar a agenda cultural, sendo que a tiragem deve ser 

mensal, segundo a maioria dos entrevistados. 

Dentre as revistas culturais atuais, as que possuem maior preferencia 

para o leitor, sao: Marketing Cultural, Revista Zip, Cult e Caminhos da Leitura. 

0 fator chave de penetra<;ao da "Calhama<;o" no mercado sera o 

pre<;o, pois 46% responderam que este eo fator crucial para determinar ou nao 

a compra da revista. 0 pre<;o medio praticado pela concorrencia e de R$ 8,00. 

Grafico 05: Fatores para nao comprar uma revista cultural. 

12% 

Fatores para NAO comprar uma 
Revista Cultural 

14% 1% 

46% 

27% 

Iii Prec;:o alto das revistas 

a Ma qualidade 

D Discordancia quanto a linha editorial 

13 Dificuldade de encontrar nas 
bancas, livrarias, etc. 

a Simplesmente nao gosta deste tipo 
de revista 

Fonte: Pesquisa a campo, 2005. 

Ao final deste estudo, procura-se ressaltar que cultura e um valor que 

tem que ser levado para todos, sem distin<;ao ou elitismo, que e o que ocorre 

atualmente. 
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0 tipo de abordagem utilizada e os assuntos publicados interessam 

somente ao publico que trabalha ou esta inserido no ambiente cultural. 

A pesquisa apontou que existe interesse e publico para uma revista 

cultural, porem esta nao pode ser focalizada somente para a classe cultural, 

tern que ser levada a todos, facilitando a distribuigao em varios p61os (bancas, 

livrarias, vendas on line, etc.), escrita em uma linguagem clara e abordando 

assuntos culturais, porem de interesse de todos e com prego competitive. 

A linha editorial, no entanto, nao se deve perder na superficialidade, 

abordando assuntos tanto que repetitivos ou preferidos pelas concorrentes, 

como: o cinema americana, a TV brasileira ou a musica pop. 

0 desafio da "Calhamago" sera demonstrar a riqueza do jornalismo 

cultural, enfatizando a produgao cultural paranaense, mas sem desperdigar o 

que esta sendo feito em ambito nacional e em outros pafses. 
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ANEXOS 



Capa Revista Klaxon 1922 



Revista Klaxon 1922 



Revista da Civiliza<;ao Brasileira 



Revista Brasiliense 



Gazeta Mercantil - Caderno Fim de Semana (04/2000) 
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Folha de Sao Paulo - llustrada (02/1991) 



Gazeta Mercantil - Caderno Fim de Semana (08/1998) 



Estado de Sao Paulo - Caderno 2 (03/1990) 
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Estado de Sao Paulo- Caderno 2 (05/2003) 
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Bravo! (05/2003) 
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Gazeta Mercantil- Fim de Semana (03/1997) 
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Gazeta Mercantil- Fim de Semana (05/1999) 
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A Marmota da Corte (1849) 
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Bondinho (1970-1972) 
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Realidade (1966-1976) 
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Senhor (1950) 
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LEI DO AUDIOVISUAL 

Resumo da Lei do Audiovisual, revigorada pela Lei 8685, de 20 de julho d 
1993, a qual regulamentada pelo Decreta 97 4, de 8 de novembro de 1993, 
Normalizada pela instruc;ao 208 da Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) d 
7/2/94, pelo Ministerio da Cultura atraves das Portarias 21 (11/2/94) e 2 
(23/294), e pela lnstruc;ao 56 da Secretaria da Receita Federal de 18/7/94. 

Mais informac;oes e entrega de formularies, no 11 o andar no Palacio Gustav 
Capanema (MinC). 

LEI N° 8.401, DE 8 DE JANEIRO DE 1992 

Dispoe sabre o controle de autenticidade de capias de obras audiovisuais e 
videograma pastas em comerci 

PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Fac;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 

Disposic;oes Preliminares 

Art.1 o - Cabera ao Poder Executive, observando o disposto nesta Lei, atrav, s 
dos orgaos responsaveis pela conduc;ao da polftica economica e cultural d 
pals, assegurar as condic;oes de equilibria e de competitividade para a obr 
audiovisual brasileira, estimular sua produc;ao, distribuic;ao, exibic;ao 
divulgac;ao no Brasil e no Exterior, colaborar para a preservac;ao de su 
memoria e da documantac;ao a ele relativa, bern como estabelecer 
condic;oes necessarias e urn sisteme de informac;oes sabre 
comercializac;ao. 

Art.2o - Para efeitos desta Lei, entende-se que : 

I - Obra audiovisual e aquela que resulta da fixac;ao de imagens, com ou se 
som, que tenham a finalidade de criar, por meio de sua reproduc;ao, a impress 
ou em movimento, independentes doe processo de sua captac;ao de suport 
usado inicial ou posteriormente para fixa-las, bern como dos meios utilizad s 
para sua veiculac;ao ; 

II - Obra audiovisual de produc;ao independents e aquela cujo produt r 
majoritario nao e vinculado, direta ou indiretamente, a empres s 
concessionarias de servic;o de radiodifusao e cabodifusao de sons ou image s 
em qualquer tipo de transmissao ; 

Ill- Obra audiovisual cinematografica ou obra cinematografica e aquela matrz 
original, e uma pelfcula com emulsao fotossensfvel ou com emulsao magneti 
com definic;ao equivalents ou superior a 1200 lin has ; 



IV - Obra audiovisual videofonografica e aquela cuja matriz original e 
reprodugao e uma pellcula com emulsao magnetica ou sinais eletroni o 
digitalizados ; 

V - Obra audiovisual de curta metragem e aquela cuja duragao e igual u 
inferior a 15 minutos ; 

VI - Obra audiovisual de media metragem e aquela cuja duragao e superior a 
15 minutos e inferior a 70 minutos ; 

VII - Obra audiovisual de longa metragem e aquela cuja duragao e superior a 
70 minutos; 

VIII - Obra audiovisual publicitaria e aquela que veicula mensagem comerci I 
ou institucional, indenpendente de duragao ou suporte. 

Art.3° - Paragrafo (mico. A obra cinematografica brasileira sera forneci o 
Certificado de Produgao Brasileiro, expedido pelo orgao responsavel do pod r 
Executive. 

Art.4o - A produgao no Brasil de obra audiovisual estrangeira devera s r 
comunicada ao 6rgao proprio do Poder Executive. 

Paragrafo (mico - A produgao de obra audiovisual estrangeira no Brasil deve a 
realizar-se atraves de contrato com empresa produtora brasileira de capit I 
nacional, e utilizar, pelo menos, urn tergo de artistas e tecnicos brasileiros. 



LEI N° 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991 1 

Restabelece principios da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o 
Programa Nacional de Apoio a Cultura - PRONAC e da outras providencias 

0 Presidents da Republica, 

Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 

Disposigoes Preliminares 

Art. 1° Fica instituido o Programa Nacional de Apoio a Cultura- PRONAC, co 
a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a: 

6 

I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso as fontes a 
cultura e o pleno exercicio dos direitos culturais; 

II - promover e estimular a regionalizagao da produgao cultural e artisti a 
brasileira, com valorizagao de recursos humanos e conteudos locais; 

Ill - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestagoes culturais e se s 
respectivos criadores; 

IV - proteger as expressoes culturais dos grupos formadores da socieda e 
brasileira e responsaveis pelo pluralismo da cultura nacional; 

V - salvaguardar a sobrevivencia e o florescimento dos modos de criar, fazer e 
viver da sociedade brasileira; 

VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimonio cultural e hist6ri o 
brasileiro; 

VII - desenvolver a consciencia internacional e o respeito aos valores cultura s 
de outros povos ou nagoes; 

VIII - estimular a produgao e difusao de bens culturais de valor univers 
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memoria; 

IX - priorizar o produto cultural originario do Pais. 

Art. 2° 0 PRONAC sera implementado atraves dos seguintes mecanismos: 

I - Fundo Nacional da Cultura - FNC; 

II - Fundos de lnvestimento Cultural e Artistico- FICART:2 

Ill - lncentivo a projetos culturais.3 

Paragrafo Unico. Os incentivos criados pela presents Lei somente ser-o 
concedidos a projetos culturais que visem a exibigao, utilizagao e circulag-o 
publicas dos bens culturais deles resultantes, vedada a concessao de incenti o 
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a obras, produtos, eventos ou outros decorrentes, destinados ou circunscritos a 
circuitos privados ou a colec;oes particulares. 

Art. 3° Para cumprimento das finalidades expressas no artigo 1° desta Lei, s 
projetos culturais em cujo favor serao captados e canalizados os recursos o 
PRONAC atenderao, pelo menos, a urn dos seguintes objetivos: 

I - lncentivo a formac;ao artistica e cultural, mediante: 

a) concessao de balsas de estudo, pesquisa e trabalho, no Brasil ou no 
exterior, a autores, artistas e tecnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no 
Brasil; 

b) concessao de premios a criadores, autores, artistas, tecnicos e suas obra , 
filmes, espetaculos musicais e de artes cenicas em concursos e festiva s 
realizados no Brasil; 

c) instalac;ao e manutenc;ao de cursos de carater cultural ou artistic , 
destinados a formac;ao, especializac;ao e aperfeic;oamento de pessoal da ar a 
da cultura, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos. 

II- fomento a produc;ao cultural e artistica, mediante: 

a) produc;ao de discos, videos, filmes e outras formas de reproduc;ao 
fonovideografica de carater cultural; 

b) edic;ao de obras relativas as ciencias humanas, as letras e as artes; 

c) realizac;ao de exposic;oes, festivais de arte, espetaculos de artes cenicas, de 
musica e de folclore; 

d) cobertura de despesas com transports e seguro de objetos de valor cultur I 
destinados a exposic;oes publicas no Pais e no exterior; 

e) realizac;ao de exposic;oes, festivais de arte e espetaculos de artes cenicas u 
congeneres. 

Ill- preservac;ao e difusao do patrimonio artistico, cultural e hist6rico, mediant 

a) construc;ao, formac;ao, organizac;ao, manutenc;ao, ampliac;ao e equipamen o 
de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizac;oes culturais, bern como de 
suas colec;oes e acervos; 

b) conservac;ao e restaurac;ao de predios, monumentos, logradouros, sitios e 
demais espac;os, inclusive naturais, tombados pelos Poderes Publicos; 

c) restaurac;ao de obras de arte e bens m6veis e im6veis de reconhecido val r 
cultural; 

d) protec;ao do folclore, do artesanato e das tradic;oes populares nacionais. 

IV- estimulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, mediante: 

a) distribuic;ao gratuita e publica de ingressos para espetaculos culturais e 
artisticos; 



b) levantamentos, estudos e pesquisas na area da cultura e da arte e de seus 
varies segmentos; 

c) fornecimento de recursos para o FNC e para as fundagoes culturais com fins 
especfficos ou para museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de 
carater cultural. 

V - apoio a outras atividades culturais e artlsticas, mediante: 

a) realizagao de missoes culturais no Pals e no exterior, inclusive atraves do 
fornecimento de passagens; 

b) contratagao de servigos para elaboragao de projetos culturais; 

c) agoes nao previstas nos incises anteriores e consideradas relevantes pelo 
Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissao Nacional de Apoio a 
Cultura4

• 

CAPiTULO II 

Do Fundo Nacional da Cultura - FNC 

Art. 4° Fica ratificado o Fundo de Promogao Cultural, criado pela Lei n° 7.5055
, 

de 2 de julho de 1986, que passara a denominar-se Fundo Nacional da Cultura 
- FNC, com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais 
compatrveis com as finalidades do PRONAC e de: 

I - estimular a distribuigao regional equitativa dos recursos a serem aplicados 
na execugao de projetos culturais e artlsticos; 

II - favorecer a visao interestadual, estimulando projetos que explorem 
propostas culturais conjuntas, de enfoque regional; 

Ill - apoiar projetos dotados de conteudo cultural que enfatizem o 
aperfeigoamento profissional e artlstico dos recursos humanos na area da 
cultura, a criatividade e a diversidade cultural brasileira; 

IV - contribuir para a preservagao e protegao do patrimonio cultural e hist6rico 
brasileiro; 

V - favorecer projetos que atendam as necessidades da produgao cultural e 
aos interesses da coletividade, ar considerados os nlveis qualitativos e 
quantitativos de atendimentos as demandas culturais existentes, 0 carater 
multiplicador dos projetos atraves de seus aspectos s6cio-culturais e a 
priorizagao de projetos em areas artlsticas e culturais com menos possibilidade 
de desenvolvimento com recursos pr6prios. 

§ 1 o 0 FNC sera administrado pelo Ministerio da Cultura e gerido por seu 
titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os 
princlpios estabelecidos nos artigos 1° e 3°6

. 
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§ 2° Os recursos do FNC somente serao aplicados em projetos culturais ap6s 
aprovados, com parecer 6rgao tecnico competente, pelo Ministro de Estado da 
Cultura7

• 

§ 3° Os projetos aprovados serao acompanhados e avaliados tecnicamente 
pelas entidades supervisionadas, cabendo a execugao financeira a SECIPR. 

§ 4° Sempre que necessaria, as entidades supervisionadas utilizarao peritos 
para analise e parecer sobre os projetos, permitida a indenizagao de despesas 
com o deslocamento, quando houver, e respectivos "pr6 Iabore" e ajuda de 
custos, conforme ficar definido no regulamento. 

§ so 0 Secretario da Cultura da Presidencia da Republica designara a unidade 
da estrutura basica da SECIPR que funcionara como secretaria executiva do 
FNC. 

§ 6° Os recursos do FNC nao poderao ser utilizados para despesas de 
manutengao administrativa do Ministerio da Cultura, exceto para a aquisigao ou 
locagao de equipamentos e bens necessaries ao cumprimento das finalidades 
do Fundo8

. 

§ 7° Ao termino do projeto, a SECIPR efetuara uma avaliagao final de forma a 
verificar a fiel aplicagao dos recursos, observando as normas e procedimentos 
a serem definidos no regulamento desta Lei, bern como a legislagao em vigor. 

§ 8° As instituigoes publicas ou privadas recebedoras de recursos do FNC e 
executoras de projetos culturais, cuja avaliagao final nao for aprovada pela 
SECIPR, nos termos do paragrafo anterior, ficarao inabilitadas pelo prazo de 
tres anos ao recebimento de novos recursos, ou enquanto a SECIPR nao 
proceder a reavaliagao do parecer inicial. 

Art. so 0 FNC e urn fundo de natureza contabil, com prazo indeterminado de 
duragao, que funcionara sob as formas de apoio a fundo perdido ou de 
emprestimos reembolsaveis, conforme estabelecer o regulamento, e 
constituldo dos seguintes recursos: 

I- recursos do Tesouro Nacional; 

II- doagoes, nos termos da legislagao vigente; 

Ill- legados; 

IV - subvengoes e auxflios de entidades de qualquer natureza, inclusive de 
organismos internacionais; 

V - saldos nao utilizados na execugao dos projetos a que se referem o Capitulo 
IV eo presente Capitulo desta Lei; 

VI - devolugao de recursos de projetos previstos no Capitulo IV e no presente 
Capitulo desta Lei, e nao iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa; 

VII - urn por cento da arrecadagao dos Fundos de lnvestimentos Regionais a 
que se refere a Lei n° 8.1679, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicagao 
a respectiva origem geografica regional; 
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VIII - tres por cento da arrecadagao bruta dos concursos de progn6sticos e 
loterias federais e similares cuja realizac;ao estiver sujeita a autorizagao federal, 
deduzindo-se este valor do montante destinado aos premios 10

; 

IX - reembolso das operac;oes de emprestimos realizadas atraves do Fundo, a 
titulo de financiamento reembolsavel, observados criterios de remunerac;ao 
que, no mfnimo, lhes preserve o valor real; 

X - resultado das aplicac;oes em tftulos publicos federais, obedecida a 
legislac;ao vigente sobre a materia; 

XI - conversao da dfvida externa com entidades e 6rgaos estrangeiros, 
unicamente mediante doagoes, no limite a ser fixado pelo Ministerio da 
Economia. Fazenda e Planejamento 11

, observadas as normas e procedimentos 
do Banco Central do Brasil; 

XII - saldo de exercfcios anteriores; 

XIII - recursos de outras fontes. 

Art. 6° 0 FNC financiara ate oitenta por cento do custo total de cada projeto, 
mediante comprovagao, por parte do proponents, ainda que pessoa jurfdica de 
direito publico, da circunstancia de dispor do montante remanescente ou estar 
habilitado a obtenc;ao do respective financiamento, atraves de outra fonte 
devidamente identificada, exceto quanto aos recursos com destinac;ao 
especificada na origem. 

§ 1° (vetado). 

§ 2° Poderao ser considerados, para efeito de totalizac;ao do valor restante, 
bens e servigos oferecidos pelo proponents para implementac;ao do projeto, a 
serem devidamente avaliados pela SECIPR. 

Art. 7° A SECIPR estimulara, atraves do FNC, a composic;ao, por parte de 
instituic;oes financeiras, de carteiras para financiamento de projetos culturais, 
que levem em conta o carater social da iniciativa, mediante criterios, normas, 
garantias e taxas de juros especiais a serem aprovados pelo Banco Central do 
Brasil. 

CAPITULO Ill 

Dos Fundos de lnvestimento Cultural e Artfstico- FICART12 

Art. 8° Fica autorizada a constituigao de Fundos de lnvestimento Cultural e 
Artfstico - FICART, sob a forma de condomfnio, sem personalidade jurfdica, 
caracterizando comunhao de recursos destinados a aplicac;ao em projetos 
culturais e artfsticos. 

Art. go Sao considerados projetos culturais e artfsticos, para fins de aplicac;ao 
de recursos do FICART, alem de outros que venham a ser declarados pelo 
Ministerio da Cultura 13

: 

I - a produgao comercial de instrumentos musicais, bern como de discos, fitas, 
vfdeos, filmes e outras formas de reprodugao fonovideograficas; 
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II - a produgao comercial de espetaculos teatrais, de danga, musica, canto, 
circa e demais atividades congeneres; 

Ill - a edigao comercial de obras relativas as ciencias, as letras e as artes, bern 
como de obras de referencia e outras de cunho cultural; 

IV - construgao, restauragao, reparagao ou equipamento de salas e outros 
ambientes destinados a atividades com objetivos culturais, de propriedade de 
entidades com fins lucrativos; 

V - outras atividades comerciais ou industriais, de interesse cultural, assim 
consideradas pelo Ministerio da Cultura 14

. 

Art. 10. Compete a Comissao de Valores Mobiliarios15
, ouvida a SECIPR, 

disciplinar a constituigao, o funcionamento e a administragao dos FICART, 
observadas as disposigoes desta Lei e as normas gerais aplicaveis aos fundos 
de investimento. 

Art. 11. As quotas dos FICART, emitidas sempre sob a forma nominativa ou 
escritural, constituem valores mobiliarios sujeitos ao regime da Lei n" 6.38516

, 

de 7 de dezembro de 1976. 

Art. 12. 0 titular das quotas de FICART: 

I - nao podera exercer qualquer direito real sabre os bens e direitos integrantes 
do Patrimonio do Fundo; 

II - nao responde pessoalmente par qualquer obrigagao legal ou contratual, 
relativamente aos empreendimentos do Fundo ou da instituigao administradora, 
salvo quanta a obrigagao de pagamento do valor integral das quotas 
subscritas. 

Art. 13. A instituigao administradora de FICART compete: 

I - representa-lo ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

II - responder pessoalmente pela evicgao de direito, na eventualidade da 
liquidagao deste. 

Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos palos FICART ficam 
isentos do Impasto sabre Operagoes de Credito, Cambia e Segura, assim 
como do Impasto sabre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 17

• 

Art. 15. Os rendimentos e ganhos de capital distribuidos palos FICART, sob 
qualquer forma, sujeitam-se a incidencia do Impasto sabre a Renda na fonte a 
ali quota de vinte e cinco par canto 18

• 

Paragrafo Onico. Ficam excluidos da incidencia na fonte de que trata este 
artigo, os rendimentos distribuidos a beneficiario pessoa juridica tributada com 
base no Iuera real, os quais deverao ser computados na declaragao anual de 
rendimentos. 

Art. 16. Os ganhos de capital auferidos par pessoas fisicas ou juridicas nao 
tributadas com base no Iuera real, inclusive isentas, decorrentes da alienagao 
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ou resgate de quotas dos FICART, sujeitam-se a incidencia do lmposto sobre a 
Renda, a mesma alfquota prevista para a tributagao de rendimentos obtidos na 
alienagao ou resgate de quotas de Fundos Mutuos de Acoes 19

. 

§ 1° Consideram-se ganho de capital a diferenga positiva entre o valor de 
cessao ou regaste da quota e o custo medio atualizado da aplicagao, 
observadas as datas de aplicagao, resgate ou cessao, nos termos da 
legislagao pertinente. 

§ 2° 0 ganho de capital sera apurado em relagao a cada resgate ou cessao, 
sendo permitida a compensagao do prejufzo havido em uma operagao com o 
lucro obtido em outra, da mesma ou diferente especie, desde que de renda 
variavel, dentro do mesmo exercfcio fiscal. 

§ 3° 0 imposto sera pago ate 0 ultimo dia (Jtil da primeira quinzena do mes 
subseqOente aquele em que o ganho de capital foi auferido. 

§ 4° Os rendimentos e ganhos de capital a que se referem o "caput" deste 
artigo e o artigo anterior, quando auferidos por investidores residentes ou 
domiciliados no exterior, sujeitam-se a tributagao pelo lmposto sobre a Renda, 
nos termos da legislagao aplicavel a esta classe de contribuinte. 

Art. 17. 0 tratamento fiscal previsto nos artigos precedentes somente incide 
sobre os rendimentos decorrentes de aplicagoes em FICART que atendam a 
todos os requisites previstos na presente Lei e na respectiva regulamentagao a 
ser baixada pela Comissao de Valores Mobiliarios20

. 

Paragrafo Unico. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos por FICART, 
que deixem de atender os requisites especfficos desse tipo de Fundo, sujeitar
se-ao a tributagao prevista no artigo 4321 da Lei n° 7. 713, de 22 de dezembro 
de 1988. 

CAPITULO IV 

Do lncentivo a Projetos Culturais 

Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a Uniao facultara 
as pessoas ffsicas ou jurfdicas a opgao pela aplicagao de parcelas do lmposto 
sobre a Renda, a titulo de doagoes ou patrocfnios, tanto no apoio direto a 
projetos culturais apresentados por pessoas ffsicas ou por pessoas jurfdicas de 
natureza cultural, como atraves de contribuigoes ao FNC, nos termos do artigo 
5°, inciso II desta Lei, desde que os projetos atendam aos criterios 
estabelecidos no artigo 1 ° desta Lei22

. 

§ 1 o Os contribuintes poderao deduzir do imposto de renda devido as quantias 
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3°, previamente 
aprovados pelo Ministerio da Cultura, nos limites e condigoes estabelecidos na 
legislagao do imposto de renda vigente, na forma de: 

a) doagoes; e, 

b) patrocfnios. 
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§ 2o As pessoas jurfdicas tributadas com base no lucro real nao poderao 
deduzir o valor da doac;ao e/ou do patrocfnio como despesa operacional. 

§ 3o As doac;oes e os patrocfnios na produc;ao cultural, a que se refere o § 1 o, 
atenderao exclusivamente os seguintes segmentos23

: 

a) artes cenicas; 

b) livros de valor artfstico, literario ou humanfstico; 

c) musica erudita ou instrumental; 

d) circulac;ao de exposic;oes de artes visuais24
; 

e) doac;oes de acervos para bibliotecas publicas, museus, 
arquivos publicos e cinematecas, bern como treinamento de 
pessoal e aquisic;ao de equipamentos para a manutengao desses 
acervos25

; 

f) produc;ao de obras cinematograficas e videofonograficas de 
curta e media metragem e preservagao e difusao do acervo 
audiovisual26

· 
==~=-· 

g) preservac;ao do patrimonio cultural material e imaterial27
• 

Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei serao apresentados ao 
Ministerio da Cultura, ou a quem este delegar atribuic;ao, acompanhados do 
orc;amento analftico, para aprovac;ao de seu enquadramento nos objetivos do 
PRONAC28

. 

§ 1 o 0 proponents sera notificado dos motivos da decisao que nao tenha 
aprovado o projeto, no prazo maximo de cinco dias29

. 

§ 2° Da notificac;ao a que se refere o paragrafo anterior, cabera pedido de 
reconsiderac;ao ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de 
sessenta dias30

. 

§ 3° (vetado). 

§ 4° (vetado). 

§5° (vetado). 

§ 6° A aprovac;ao somente tera eficacia ap6s publicac;ao de ato oficial contendo 
o tftulo do projeto aprovado e a instituic;ao por ele responsavel, o valor 
autorizado para obtenc;ao de doac;ao ou patrocfnio e o prazo de validade da 
autorizac;ao. 

§ r 0 Ministerio da Cultura publicara anualmente, ate 28 de fevereiro, o 
montante dos recursos autorizados pelo Ministerio da Fazenda para a renuncia 
fiscal no exercfcio anterior, devidamente discriminados por beneficiario31

. 
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§ so Para a aprovacao dos projetos sera observado o pnnc1p1o da nao 
concentracao por segmento e por beneficiario, a ser aferido pelo montante de 
recursos, pela quantidade de projetos, pela respectiva capacidade executiva e 
pela disponibilidade do valor absoluto anual de renuncia fiscal32

. 

Art. 20. Os projetos aprovados na forma do artigo anterior serao, durante a sua 
execucao, acompanhados e avaliados pela SECIPR ou por quem receber a 
delegagao destas atribuigoes. 

§ 1 o A SECIPR, ap6s o termino da execucao dos projetos previstos neste 
artigo, devera, no prazo de seis meses, fazer uma avaliagao final da aplicagao 
correta dos recursos recebidos, podendo inabilitar seus responsaveis pelo 
prazo de ate tres anos. 

§ 2° Da decisao a que se refere o paragrafo anterior, cabera pedido de 
reconsideracao ao Ministro do Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de 
sessenta dias33

. 

§ 3° 0 Tribunal de Contas da Uniao incluira em seu parecer previa sabre as 
contas do Presidents da Republica analise relativa a avaliagao de que trata 
este artigo. 

Art. 21. As entidades incentivadoras e captadoras de que trata este Capitulo 
deverao comunicar, na forma que venha a ser estipulada pelo Ministerio da 
Economia. Fazenda e Planejamento34

, e SECIPR, os aportes financeiros 
realizados e recebidos, bern como as entidades captadoras efetuar a 
comprovacao de sua aplicacao. 

Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos desta Lei nao poderao ser 
objeto de apreciagao subjetiva quanta ao seu valor artlstico ou cultural. 

Art. 23. Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - (vetado). 

II - patroclnio: a transferencia de numerario, com finalidade promocional ou a 
cobertura pelo contribuinte do Impasto sabre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza, de gastos ou a utilizacao de bern m6vel ou im6vel do seu patrimonio, 
sem a transferencia de domlnio, para a realizacao, por outra pessoa fisica ou 
jurldica de atividade cultural com ou sem finalidade lucrativa prevista no artigo 
3° desta Lei. 

§ 1 o Constitui infragao a esta Lei o recebimento pelo patrocinador, de qualquer 
vantagem financeira ou material em decorrencia do patroclnio que efetuar. 

§ 2° As transferencias definidas neste artigo nao estao sujeitas ao recolhimento 
do Impasto sabre a Renda na Fonte. 

Art. 24. Para os fins deste Capitulo, equiparam-se a doagoes, nos termos do 
regulamento: 
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I - distribui96es gratuitas de ingresses para eventos de carater artlstico-cultural 
por pessoas jurldicas a seus empregados e dependentes legais; 

II - despesas efetuadas por pessoas flsicas ou jurldicas com o objetivo de 
conservar, preservar ou restaurar bens de sua propriedade ou sob sua posse 
legltima, tombados pelo Governo Federal, desde que atendidas as seguintes 
disposi96es: 

a) preliminar defini9ao, pelo lnstituto Brasileiro do Patrimonio Cultural - IBPC35
, 

das normas e criterios tecnicos que deverao reger os projetos e or9amentos de 
que trata este inciso; 

b) aprovayao previa, pelo IBPC, dos projetos e respectivos or9amentos de 
execu9ao das obras; 

c) posterior certifica9ao, pelo referido 6rgao, das despesas efetivamente 
realizadas e das circunstancias de terem sido as obras executadas de acordo 
com os projetos aprovados. 

Art. 25. Os projetos a serem apresentados por pessoas flsicas ou pessoas 
jurldicas, de natureza cultural para fins de incentive, objetivarao desenvolver as 
formas de expressao, os modos de criar e fazer, os processes de preserva9ao 
e prote9ao do patrimonio cultural brasileiro, e os estudos e metodos de 
interpreta9ao da realidade cultural, bern como contribuir para propiciar meios, a 
popula9ao em geral, que permitam o conhecimento dos bens e valores 
artlsticos e culturais, compreendendo entre outros, os seguintes segmentos: 

I - teatro, dan9a, circo, opera, mlmica e congeneres; 

II - produ9ao cinematografica, videografica, fotografica, discografica e 
congeneres; 

Ill- literatura, inclusive obras de referencia; 

IV - musica; 

V - artes plasticas, artes graficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras 
congeneres; 

VI - folclore e artesanato; 

VII - patrimonio cultural, inclusive hist6rico, arquitetonico, arqueol6gico, 
bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos; 

VIII - humanidades; e 

IX - radio e televisao, educativas e culturais, de carater nao-comercial. 

Paragrafo Onico. Os projetos culturais relacionados com os segmentos do 
inciso II deste artigo deverao beneficiar exclusivamente as produ96es 
independentes, bern como as produ96es culturais-educativas de carater nao
comercial, realizadas por empresas de radio e televisao36

. 

Art. 26. 0 doador ou patrocinador podera deduzir do imposto devido na 
declara9ao do lmposto sobre a Renda os valores efetivamente contribuldos em 
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favor de projetos culturais aprovados de acordo com os dispositivos desta Lei, 
tendo como base os seguintes percentuais: 

I - no caso das pessoas flsicas, oitenta por cento das doac;oes e sessenta por 
cento dos patrocfnios; 

II - no caso das pessoas jurfdicas tributadas com base no lucro real, quarenta 
por cento das doac;oes e trinta por cento dos patrocfnios. 

§ 1° A pessoa jurfdica tributada com base no lucro real podera abater as 
doac;oes e patrocfnios como despesa operacional. 

§ 2° 0 valor maximo das deduc;oes de que trata 0 "caput" deste artigo sera 
fixado anualmente pelo Presidents da Republica, com base em urn percentual 
da renda tributavel das pessoas flsicas e do imposto devido por pessoas 
jurfdicas tributadas com base no lucro real. 

§ 3° Os beneflcios de que trata este artigo nao excluem ou reduzem outros 
beneffcios, abatimentos e deduc;oes em vigor, em especial as doac;oes a 
entidades de utilidade publica efetuadas por pessoas flsicas ou jurfdicas. 

§ 4° (vetado). 

§ 5° 0 Poder Executive estabelecera mecanisme de preservac;ao do valor real 
das contribuic;oes em favor dos projetos culturais, relativamente a este 
Capftulo37

• 

Art. 27. A doac;ao ou o patrocfnio nao podera ser efetuada a pessoa ou 
instituic;ao vinculada ao agente. 

§ 1° Consideram-se vinculados ao doador ou patrocinador: 

a) a pessoa jurfdica da qual o doador ou patrocinador seja titular, 
administrador, gerente, acionista ou s6cio, na data da operac;ao, ou nos doze 
meses anteriores; 

b) o conjuge, os parentes ate terceiro grau, inclusive os afins, e os 
dependentes do doador ou patrocinador ou dos titulares, administradores, 
acionistas ou s6cios de pessoa jurfdica vinculada ao doador ou patrocinador, 
nos termos da alfnea anterior; 

c) outra pessoa jurfdica da qual o doador ou patrocinador seja s6cio. 

§ 2° Nao se consideram vinculadas as instituic;oes culturais sem fins lucrativos, 
criadas pelo doador ou patrocinador, desde que devidamente constitufdas e em 
funcionamento, na forma da legislacao em viqor38

. 

Art. 28. Nenhuma aplicac;ao dos recursos previstos nesta Lei podera ser feita 
atraves de qualquer tipo de intermediac;ao. 

Paragrafo Unico. A contratac;ao de servic;os necessaries a elaborac;ao de 
projetos para a obtenc;ao de doac;ao, patrocfnio ou investimento, bern como a 
captac;ao de recursos ou a sua execuc;ao por pessoa jurfdica de natureza 
cultural, nao configura a intermediac;ao referida neste artigo39

. 
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Art. 29. Os recursos provenientes de doac;oes ou patrocfnios deverao ser 
depositados e movimentados, em conta bancaria especffica, em nome do 
beneficiario, e a respectiva prestac;ao de contas devera ser feita nos termos do 
regulamento da presente Lei40

. 

Paragrafo Onico. Nao serao consideradas, para fins de comprovac;ao do 
incentivo, as contribuic;oes em relac;ao as quais nao se observe esta 
determinac;ao. 

Art. 30. As infrac;oes aos dispositivos deste Capitulo, sem prejufzo das sanc;oes 
penais cabfveis, sujeitarao o doador ou patrocinador ao pagamento do valor 
atualizado do lmposto sobre a Renda devido em relac;ao a cada exercfcio 
financeiro, alem das penalidades e demais acrescimos previstos na legislac;ao 
que rege a especie. 

§ 1 o Para os efeitos deste artigo, considera-se solidariamente responsavel por 
inadimplencia ou irregularidade verificada a pessoa ffsica ou jurfdica 
propositora do projeto41

. 

§ 2° A existencia de pendencias ou irregularidades na execuc;ao de projetos da 
proponente junto ao Ministerio da Cultura suspendera a analise ou concessao 
de novos incentivos, ate a efetiva regularizacao42

. 

§ 3° Sem prejufzo do paragrafo anterior, aplica-se, no que couber, 
cumulativamente, o disposto nos arts. 38 e seguintes desta Lei43

. 

CAPfTULOV 

Das Disposic;oes Gerais e Transit6rias 

Art. 31. Com a finalidade de garantir a participac;ao comunitaria, a 
representac;ao de artistas e criadores no trato oficial dos assuntos da cultura e 
a organizac;ao nacional sistemica da area, o Governo Federal estimulara a 
institucionalizac;ao de Conselhos de Cultura no Distrito Federal, nos Estados e 
nos Municfpios. 

Art. 32. Fica institufda a Comissao Nacional de lncentivo a Cultura- CNIC, com 
a seguinte composic;ao: 

I - Secretario da Cultura da Presidencia da Republica; 

II - os Presidentes das entidades supervisionadas pela SEC/PR; 

Ill- o Presidente da entidade nacional que congregar os Secretarios de Cultura 
das Unidades Federadas; 

IV - urn representante do empresariado brasileiro; 

V - seis representantes de entidades associativas dos setores culturais e 
artfsticos de ambito nacional. 

§ 1° A CNIC sera presidida pela autoridade referida no inciso I deste artigo que, 
para fins de desempate tera voto de qualidade. 



§ 2° Os mandates, a indicac;ao e a escolha dos representantes a que se 
referem os incises IV e V deste artigo, assim como a competencia da CNIC, 
serao estipulados e definidos pelo regulamento desta Lei. 

Art. 33. A SECIPR, com a finalidade de estimular e valorizar a arte e a cultura, 
estabelecera um sistema de premiac;ao anual que reconhec;a as contribuic;oes 
mais significativas para a area44

: 

I - de artistas ou grupos de artistas brasileiros ou residente no Brasil, pelo 
con junto de sua obra ou por obras individuais; 

II - de profissionais de area do patrimonio cultural; 

Ill- de estudiosos e autores na interpretac;ao critica da cultura nacional, atraves 
de ensaios, estudos e pesquisas. 

Art. 34. Fica instituida a Ordem do Merito Cultural, cujo estatuto sera aprovado 
por decreta do Poder Executive, sendo que as distinc;oes serao concedidas 
pelo Presidente da Republica, em ato solene, a pessoas que, por sua atuac;ao 
profissional ou como incentivadoras das artes e da cultura, merec;am 
reconhecimento45

. 

Art. 35. Os recursos destinados ao entao Fundo de Promoc;ao Cultural, nos 
termos do artigo 1°, § 6°, da Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, serao 
recolhidos ao Tesouro Nacional para aplicac;ao pelo FNC, observada a sua 
finalidade. 

Art. 36. 0 Departamento da Receita Federaf6
, do Ministerio da Economia, 

Fazenda e Planejamento, no exercicio de suas atribuic;oes especificas, 
fiscalizara a efetiva execuc;ao desta Lei, no que se refere a aplicayao de 
incentives fiscais nela previstos. 

Art. 37. 0 Poder Executive a fim de atender o disposto no artigo 26, § 2° desta 
Lei, adequando-o as disposic;oes da Lei de Diretrizes Orc;amentarias, enviara, 
no prazo de trinta dias, Mensagem ao Congresso Nacional, estabelecendo o 
total da renuncia fiscal e correspondente cancelamento de despesas 
orc;amentarias. 

Art. 38. Na hip6tese de dolo, fraude ou simulac;ao, inclusive no caso de desvio 
de objeto, sera aplicada, ao doador e ao beneficiario, a multa correspondente a 
duas vezes o valor da vantagem recebida indevidamente. 

Art. 39. Constitui crime, punivel com a reclusao de dais a seis meses e multa 
de vinte por cento do valor do projeto, qualquer discriminac;ao de natureza 
politica que atente contra a liberdade de expressao, de atividade intelectual e 
artistica, de consciencia ou crenc;a, no andamento dos projetos a que se 
referem esta Lei. 

Art. 40. Constitui crime, punivel com reclusao de dais a seis meses e multa de 
vinte por cento do valor do projeto, obter reduc;ao do Impasto sabre a Renda 
utilizando-se fraudulentamente de qualquer beneficia desta Lei. 

§ 1° No caso de pessoa juridica respondem pelo crime o acionista controlador 
e os administradores que para ele tenham concorrido. 
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§ 2° Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores 
em fungao desta Lei, deixe de promover, sem justa causa, atividade cultural 
objeto do incentivo. 

Art. 41. 0 Poder Executivo, no prazo de sessenta dias, regulamentara a 
presents Lei47

. 

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 43. Revogam-se as disposigoes em contrario. 

FERNANDO COLLOR 

Jarbas Passarinho 
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(*) Este texto foi preparado por Jose Alvaro Moises, com a 
colaborac;ao de Roberto Chacon de Albuquerque, com base em pesquisa 
realizada pela Fundac;ao Joao Pinheiro, para ser distribuido no Encontro do 
Conselho de Cultura da Associac;ao Comercial do Rio de Janeiro, dia 05 de 
agosto de 1998. 

ECONOMIA DA CUL TURA:RESUMO 

0 PIB DA CUL TURA 

A produc;ao cultural brasileira movimentou, em 1997, cerca de 6,5 
bilhoes de reais. lsto corresponde a aproximadamente 1% do PIB brasileiro, 
nos termos dos calculos feitos para 1994, ultimo ano para 0 qual existem dados 
abrangentes e confiaveis. Alem disso, para cada milhao de reais gasto em 
cultura, o pais gera 160 postos de trabalho diretos e indiretos. lsso revela uma 
dimensao que, habitualmente, nao aparece nas avaliac;oes sobre a cultura, isto 
e, o seu impacto social e economico mostrando claramente a potencialidade da 
area para a gerac;ao de renda e de emprego. 

Em 1994, por exemplo, havia 510 mil pessoas empregadas na 
produc;ao cultural brasileira, considerando-se todos os seus setores e areas; 
elas distribuiam-se da seguinte forma: 391 mil empregadas no setor privado do 
mercado cultural (76,7% do total), 69 mil como trabalhadores autonomos 
(13,6%) e 49 mil ocupados nas administrac;oes publicas, isto e, Uniao, Estados 
e Municipios (9,7%). Esse contingente era 90% maior do que o empregado 
pelas atividades de fabricac;ao de equipamentos e material eletrico e eletronico; 
53% superior ao da industria automobilistica, de autopec;as e de fabricac;ao de 
outros veiculos e 78% superior do que o empregado em servic;os industriais de 
utilidade publica (energia eletrica, distribuic;ao de agua e esgotos e 
equipamentos sanitarios). 

Com base nesses dados, e levando-se em considerac;ao que o 
Ministerio da Cultura tera investido cerca de 400 milhoes de reais no patrimonio 
hist6rico, artistico e cultural do pais, entre 1995 e 1999, isto e, cerca de 80 
milhoes/ano, pode-se estimar que terao sido gerados 12.800 novos postos de 
trabalho a cada ano somente nessa atividade cultural. 

Ainda sobre o PIB da cultura, a pesquisa revelou que, ja em 1980 (um 
dos anos analisados para fins de comparac;ao), enquanto o valor da produc;ao 
cultural brasileira global alcanc;ava 1 %, os servic;os de saude chegavam a 2,2% 
e os de educac;ao alcanc;avam 3,1 %. lsso mostra a importancia das atividades 
culturais para a economia e a sociedade brasileiras, quando comparadas com 
os dados relatives aos servic;os daquelas outras duas areas tao importantes. 

GASTOS PUBLICOS COM CUL TURA 
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0 Brasil gastou, entre 1985-1995, cerca de R$ 5,00 per capita com 
cultura, levando-se em conta os dispendios da Uniao, Estados e Municipios de 
capital. A lnglaterra, por exemplo, gastou sempre menos de US$ 5,00 per 
capita, entre 1979 e 1982, segundo alguns estudos. Ao Iongo dos onze anos 
estudados pela pesquisa do Ministerio da Cultura, os gastos publicos 
brasileiros cresceram a uma media anual de 2,8%, o que da uma ideia da 
importancia que a cultura passou a ter depois da democratizagao do pals. 

Com efeito, entre 1985 e 1995, a despesa total com cultura do Estado 
brasileiro, isto e, do Governo Federal, Estados, Distrito Federal e Municipios de 
capital, alcangou a media de 725 milhoes de reais/ano (expresses em pregos 
de dezembro de 1996). Oeste total, o Governo Federal e responsavel por 32%, 
aproximadamente, enquanto aos estados e municlpios de capital 
correspondem, respectivamente, 50% e 17% do total dispendido. Uma 
avaliagao realista desses dados deve levar em conta que, enquanto no caso do 
Governo Federal a capacidade de gastar cerca de 1/3 do total dos dispendios 
publicos esta concentrada em uma unica agencia, isto e, o Ministerio da 
Cultura e outros 6rgaos federais, no caso dos Estados e Municlpios, os outros 
2/3 de recursos dispendidos distribuem-se entre mais de 50 agencias, isto e, 27 
Estados e 27 Municipios de Capital, respectivamente. 

Os Estados da Federagao tiveram gastos crescentes de 1985 a 1992, 
o que foi o oposto do ocorrido com o Governo Federal que, em 1992, chegou 
ao seu pico mais baixo. Quanto as capitais, considerando o conjunto de 26 
municipios e o Distrito Federal, a despesa total com cultura, em 1995, foi de 
76,5 milhoes, enquanto, em 1995, chegou a 179,5 milhoes, registrando uma 
taxa media anual de crescimento de 8,06%. Neste particular, chama a atengao 
o fato de que do total de gastos com cultura feitos por Municipios de capital, 
88,83% do total correspondam a somente a oito capitais, a saber, S. Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Curitiba e Porto Alegre. 

Quanto ao Governo Federal, verificou-se urn padrao claramente 
estavel de gastos com cultura entre 1985 e 1990, durante o governo Sarney, 
quando as taxas de gastos oscilaram de 208 a 197 milhoes de reais. Mas, a 
partir de 1990 e, particularmente, entre 1991 e 1992, no auge do governo 
Collor, ocorreu uma queda drastica de recursos alocados para a cultura, ou 
seja, 131 e 108 milhoes de reais, respectivamente, para cada ano. lsso explica
se pela orientagao daquele governo de, praticamente, desobrigar o Estado de 
suas responsabilidades com a cultura. Os gastos com cultura voltaram a 
registrar algum crescimento, no entanto, em 1993, ja no governo ltamar Franco 
e, depois, comegaram a crescer significativamente a partir do inlcio do governo 
Fernando Henrique Cardoso. De fato, em 1995 chegaram a 245 milhoes e em 
1996 a 336 milhoes de reais; alem disso, quando a analise comparativa de todo 
o perlodo estudado concentra-se exclusivamente nos dados relatives aos 
gastos do Ministerio da Cultura, isto e, somente de sua administragao direta, 
sem levar em conta fundagoes e outros 6rgaos publicos, inclusive de 
administragao indireta, o maior volume de gastos publicos com cultura e 
alcangado em 1996, no governo FHC, atingindo nesse ano cerca de R$ 157 
milhoes de reais, enquanto em 1988, por exemplo, esse Indica nao havia 
ultrapassado a cifra de 95 milhoes, em 1990 nao havia chegado a 17,5 mil hoes 
e em 1994 alcangara somente 40 milhoes. 
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INVESTIMENTOS DE EMPRESAS PRIVADAS E PUBLICAS EM 
CULTURA 

A pesquisa do Ministerio da Cultura tambem analisou os 
investimentos em cultura realizados por empresas privadas e publice~s. Nesse 
caso, partindo do pressuposto de que as 500 maiores empresas privadas, 99 
maiores empresas publicas, 50 maiores bancos e 2 mais importantes holdings 
estatais constituem o universo mais significativo de empresas que investem em 
cultura, no pais, os pesquisadores da Fundagao Joao Pinheiro basearam-se 
em uma amostra do mesmo universo, composta por 111 empresas dos ramos 
financeiro e nao-financeiro, para aplicar urn questionario especialmente 
desenhado para os fins da pesquisa. 

Os resultados mostram, em primeiro Iugar, que 53% das empresas 
consultadas escolhem o marketing cultural como meio preferencial de agao de 
comunicagao com o mercado consumidor. De outra parte, as empresas que 
investem em cultura - segundo a amostra de 111 firmas consultadas - dao 
prioridade as seguintes areas culturais em suas agoes de comunicac;ao: 
musica, audiovisual, patrimonio hist6rico, artes cenicas e produgao editorial. 

A pesquisa tambem revelou o papel extremamente importante das leis 
de incentivo a cultura - federal, estaduais e municipais - para o crescimento do 
numero de projetos culturais que, no periodo de 1990 a 1997, foram 
patrocinados por empresas. No grupo das 111 empresas consultadas, o 
investimento em cultura, nos 8 anos analisados, totalizou 604 milhoes de reais. 
0 crescimento dos gastos, nesse periodo, passou de 33 milhoes, em 1990, 
para 147 milhoes em 1997, o que representa uma ampliagao efetiva de cerca 
de 350% no periodo. Tambem o numero de empresas que investem em cultura 
cresceu bastante - mais precisamente 267% -, levando-se em conta as 
respostas das 111 empresas ao questionario aplicado pela Fundagao Jo~o 
Pinheiro: ele vai de 27, em 1990, para 99 em 1997. Na realidade, segundo as 
informagoes da Secretaria de Apoio a Cultura, do Ministerio da Cultura, em 
1997, mais 1 mil empresas investiram em projetos culturais em todo o pais; a 
diferenga de numeros, nesse caso, explica-se porque os resultados da 
pesquisa baseiam-se na amostra de apenas 111 empresas, enquanto os dadds 
computados pelo Ministerio referem-se a conjunto de empresas brasileiras que 
investem em cultura. 

Finalmente, duas outras informac;oes mostram, ainda, a importancia 
das descobertas dessa pesquisa: de urn lado, as respostas das empresas 
mostraram, claramente, a relagao entre o aumento do patrocinio a projetos 
culturais e a existencia e funcionamento das leis de incentivo fiscal ao setor. A 
pesquisa mostrou que as leis federais foram as mais utilizadai:;, 
particularmente, a Lei Rounaet (8.313), que viabilizou cerca de 84% dds 
projetos patrocinados no periodo em analise, enquanto 16% dos mesmos 
foram apoiados pelas 12 leis estaduais e/ou pelas 17 leis de Municipios de 
capital em vigencia. A outra revelagao interessante refere-se aos principais 
motivos invocados pelas empresas para tomarem a decisao de investir em 
projetos culturais: 65% delas considera que esse investimento representa 
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ganho de imagem institucional, enquanto 28% acham que o investimento 
agrega valor a marca da empresa. 

0 PIB DA CUL TURA 

(PRODUTO INTERNO BRUTO DAS ATIVIDADES CUL TURAIS)* 

1980/1985/1991/1994 

Senao o mais importante, urn dos achados mais interessantes da 
pesquisa de economia da cultura encomendada pelo Ministerio da Cultura e 
que, com a estrutura de atividades culturais de 1994 (ultimo ano para o qual 
existem dados abrangentes e confiaveis), para cada milhao de reais gastos na 
area, no Brasil, geram-se 160 postos de trabalho diretos e indiretos. lsso revela 
uma dimensao que, habitualmente, se desconhece, isto e, a face social da 
cultura. De fato, levando-se em considera9ao, por exemplo, apenas os gastos 
como patrimonio hist6rico-cultural, de 1995 a 1999, que deverao samar cerca 
de R$ 400 milhoes no final do periodo, isto e, R$ 80 milhoes por ano (entre 
gastos diretos do Estado e os investimentos privados atraves da lei de 
incentivo fiscal), terao sido gerados, no Pais, 12.800 novas postos de trabalho 
a cada ano. lsso mostra a enorme importancia da cultura para o ingresso em 
uma nova fase do desenvolvimento no Brasil, tanto para a gera9ao de renda, 
como de emprego. 

Quanta ao PIB da cultura (valor adicionado a economia pelas 
atividades especificas da area cultural), o conjunto das atividades da area 
representava, em 1994, 0,8% da economia brasileira. Esse valor corresponds, 
nos termos do PIB brasileiro de 1997, a 6,5 bilhoes de reais, ou, mantida .a 
mesma estrutura de 1.994, cerca de 53% do PIB das atividades de fabrica9ao 
de equipamentos e material eletrico e eletronico; 42% do PIB da industria de 
material de transportes; 29% do PIB dos servi9os industriais de utilidade 
publica e a 60% do PIB das atividades de comunica96es, tudo de 1.994.(ver 
quadro 1) 

Quadro 1: PIB DA CUL TURA EM COMPARA<;AO COM 0 DE 
OUTRAS AREAS DA ECONOMIA EM 1994 (R$ 1.000,00) 



74 

''•••• A """-'\"~•>••"-••-

0"'1- "'c"O , ... 

~-•""'~h"""'"" ~··n -~··~n•-~·•·, '""""M' • • 0 -~' O'O~''•" -~'"""~"'~'rc· --~• "'-'" 0~'"-' .oNlf-o<"' <'''"' ._,.,, "";.,,_,.,.,..,.__._,. "''" 0 "o~O • • •"" •o 

pn:s:titui'j' e:s: F inanoeira:s: ........................ . 

lA: ;;;:;;;";~ ~~·i;~~·~~=~-~~-~i~·~·:·:~: :·:·::'"·:~::::·~: ......... . 
rc. ~ti.o::s: ...................... ::·: ........................ . 

..H ....... L ... ~~:.~ .. ~.~:~.~-~- .................. ., ........ ) ..... . 
46.845.669 ~ i 

• < •••-"" •·~-~~ "~" •i'•••• • ' ""'" ""'""'"' ,.,_, ""-''-'"•~•-·<"•"-~o•c ,_._, 

... ,.. ..... ,.,_ ............. - .... _~ ....... ~.-.... -·· 
I Total •••.•..•••••..•••.•...•.............•...•.........• 

; 169.951.829' 
. ,... ; l .-••. - ... _ ......... ., '·--~-·- -~-.' .. .. . ... Ti52.826:·i1oT· ... 

l < \ 

L._~••'-""c•C" "''"~""•"'"•'"""'._,,~.~--~-• .:·.,~~-·• •,•,•.,-~,.,M -.<e ""~""''-''• ~.L .. ~~-·•·•~>·~~~- _,,,,, ·~----~L • • """•"'•"~" <, , o·~-~ •, _,,, •~·•-J ' "-·----· ". __ ..,,_,._::.._ .,_,~ ~--·-.. ·-~----·~-~ ............ , .. , , .... :.~ .. 

Fonte: Fundac;ao Joao Pinheiro (FJP) 

Como se pode observar pelo quadro 2 a seguir, em 1994, a cultura 
brasileira, considerando-se todos os seus setores, empregava cerca de 510 mil 
pessoas, divididos em 391 mil empregados no setor privado (76,7% do total); 
69 mil trabalhadores autonomos (13,6%) e 49 mil nas administrac;oes publicas 
(9,7%). Esse contingents e 90% superior ao empregado pelas atividades de 
fabricac;ao de equipamentos e material eletrico e eletronico; 53% superior ao da 
industria de material de transportes (inclufda a industria automobilfstica, de 
autopec;as e de fabricac;ao de outros vefculos); 78% acima dos servic;os 
industriais de utilidade publica (energia eletrica e distribuic;ao da agua .e 
esgotamento sanitario). Com relac;ao ao setor de telecomunicac;oes e correios, 
o total de empregados na cultura e 2,8 vezes maior.* 

Quadro 2: PARTICIPACAO DO PESSOAL OCUPADO EM CUL TURA 
EM COMPARACAO COM OUTRAS AREAS DA ECONOMIA BRASILEIRA EM 
1994. 
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Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 

Quadro 3: SALARIO MEDIO POR ATIVIDADE NA ECONOMIA 
BRASILEIRA EM 1994 (R$ 1 ,00) 
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Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 

Outro aspecto extremamente relevante, revelado pela pesquisa, e qlje 
se pode constatar no quadro 4, refere-se ao salario medio pago na area 
cultural: em 1994, era quase 2 vezes superior a media do conjunto de todas as 
atividades economicas do Pais. Era superior, ainda, aos salarios de areas tao 
importantes como saude, construc;ao e agropecuaria. 
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2,41 i 
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Quadro 4: SALARIOS DA CUL TURA EM COMPARAQAO COM 
OUTRAS AREAS DA ECONOMIA BRASILEIRA EM 1980 (EM CR$ 1.000,00) · 

PESSOA L VA LOll 

A DCD NA DO 

Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 

SALAI!DS 

IIEDDS 

Para 1980, por exemplo, a pesquisa pode ainda comparar a ocupagao 
de mao de obra na area da cultura com as atividades de saude e educagao 
(publicos e privados). Enquanto a cultura empregava 320 mil pessoas naquele 
ano, as atividades de saude tinham urn efetivo de cerca de 941 mil pessoas, e 
as de educagao, de 17 43 mil pessoas. Ou seja, o con junto das atividades 
culturais mantinha, naquele ano, urn volume de emprego equivalents a 33% e 
17%, respectivamente, dessas outras duas importantes atividades. 

Ainda com relagao ao PIB da cultura, a pesquisa tambem mostrou 
que, em 1980, as atividades da area representavam cerca de 1% do total, 
contra 2,2% dos servigos de saude e 3,1% dos servigos de educagao. Por af, 
pode-se observar a magnitude que as atividades culturais representam para a 
economia e a sociedade brasileiras. Deve-se observar que estao considerados 
apenas os servigos que compoem diretamente essas duas outras atividades, 
nao estando contemplada, por exemplo, a industria farmaceutica, no caso da 
saude. 0 salario medio nas atividades culturais, na epoca, era ligeiramente 
superior ao dessas duas atividades e situava-se 73% acima da media da 
economia. 

Quadro 5: ESTRUTURA DE PESSOAL OCUPADO, VALOR 
ADICIONADO AO PIB, SALARIOS PAGOS E SALARIO MEDIO NA 
ECONOMIA BRASILEIRA EM 1980- EM PORCENTAGEM (%) 



Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 

OS GASTOS PUBLICOS EM CUL TURANO BRASIL. 

1985-1995 
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SALAI!DS i 
' 

0 Estado brasileiro, isto e, a Uniao, Estados e Municfpios de capitals 
gastou, entre 1985-1995, a media anual per capita de R$ 4,98 (Tabela 1.1 ie 
Grafico 1.1) com investimentos na cultura brasileira. Em bora o procedimento 
seja sempre problematico (uma vez que, muitas vezes, cada pesquisador du 
pais adotam procedimentos diferentes para produzir a medida dos gastos per 
capita), uma comparagao com a Gra Bretanha - urn pais onde usualmente o 
Estado nao e a principal fonte do financiamento da cultura -, mostra que Ia se 
gastou, de 1979 a 1982, sempre menos de US$ 5,00 per capita em cultu~a 
(Who's to Pay for the Arts? The lnternacional Search for Models of Supporit; 
Milton C. Cummings, Jr. e J. Mark Davidson Schuster; ACA Books; New York; 
p. 22) 

lsso da uma ideia da importancia que os gastos publicos em cultu~a 
vern adquirindo no Brasil, embora, como se sabe o quadro de necessidades !e 
carencias ainda seja muito significative, e muitas as resistencias para ~e 
reconhecer a importancia que a cultura tern para a qualidade de vida da sua 
populagao. 

De fato, como pode-se concluir da tabela 1, a seguir, os gast~s 
publicos do Estado brasileiro como urn todo, nos onze anos estudado~, 
cresceram a uma media anual de 2,81 %, sendo, nesse periodo, os estados qa 
federagao e municipios das capitais os principais responsaveis por isso. 



------------------------

Tabela 1: BRASIL - GASTOS POBLICOS COM CUL TURA (*) 

GOVERNO FEDERAL, ESTADOS E MUNICfPIOS DAS CAPITAlS; 

PERfODO 1985-1995 (em milhoes de reais) 

7'6 

----------------~-ASTO COM CULTURA· R$1.000.000,00 P~~~-:_.":_~-~-~- GAS TO PER CAPITA. R$1.00 

AN 0 UNIAO ESTADOS TOTAL Milhoes de UNIAO EST.A!DOS TOTAL ·--------···------·-··-· ~--------1---··-------------"-··----- _______ ,_ ________________ ._ _____ ---------- -------------- ------~--___c ____________ ----------------
E CAPITAlS H abitantes E CAP: ITA IS 

1985 :lOS 370 578 132 1,58 2,80 4,38 

1986 254 442 696 135 1,88 3,30 5,16 
-------------------------- f-------··---- --------·-··- ---------------------- -·-···-------------·---~-----------·-·------- ------ ----------------- ------------+----------- ---------------

1987 302 408 710 137 2,20 3,60 5,18 
,. _______ --------·· --------------- -------------------- ------------ --.. ----------.. --~----- - ........... ---·------ ---··· ·----------- ___ ,. ______ - ---------------·- ---r---------- ......... .; .. -------------. 1-------------- ------

1988 219 345 624 140 1,99 2 4.46 

1989 296 441 737 142 2,08 3, 0 5,19 
---------- ------------ ------·· --------------- --- ------- .... _. _______________________ --------------- ------ ~- ------ ----- -·-··-- -------- --- ------~- --- f---- ------ -- ------- ----------------- ---

f-----~~~-~---- __ 1~---- ---------=~8 ----~--- --~--~35 ---- -------~-~-~------ ... ! . .::.~--- 3. -------- .... ::~---··· 
1991 131 542 673 147 0,89 3,70 4,58 

1992 222 729 951 149 1.49 4,90 6,38 -------------------· -----------------1-------·-----~------~-------------· ---------------------~· ---------------------------·-- --.. -~.---.. ---------~---.. ·~----- -----.... -....... .. 
1993 222 519 741 152 1.46 3.40 4,88 

.,. .. __________________________ ----------·------- ................ _ ........... ------------ .................. --------- --------------------·------- -------------- .................... ,__ ______ ------------
) 

1994 213 620 833 154 1,38 4.~0 5,41 
·---------------------------------- ---------------· ---------------------------.. -----·--·- ----------------------··--- ......................... -............... ~. ------~-......................................... ~ .......................................... .. 

1995 245 448 693 156 1,57 2.~0 4.44 

Total 2.572 5.402 7.974 1.589 1,63 3,~9 

Media Anual 234 491 725 144 1.62 3.~0 

Taxa Linear de 
f--··--------------··------- f------·-··------ ··-----------.. ·--------------------·-- ------ ------------ 1-------------·-----~-----· f------~-----··· f--
c res cim en to ·1,35% 6,08% 2,81% 1,83% ·3,23% 3,26% 

(*) Em vista da existencia de superestimagao dos valores para 1993 .e 
subestimagao para os valores de 1992, decorrentes de problemas na 
legislagao contabil, optou-se por trabalhar com a media dos dois periodos. 

Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP), Centro de Estudos Hist6ricos ie 
Culturais · 

Como e possivel observar da tabela 1 , em bora a taxa de crescimento 
anual de gastos publicos (Uniao, Estados e Municipios) seja quase de 3% ~o 
ano, os gastos do governo federal apresentam crescimento negativo e isso foi 
devido, fundamentalmente, a politica do governo Collor, 1990-1992, de 
desobrigar o Estado com a cultura. 

1 

Com efeito, a despesa total com cultura do Estado brasileiro, isto ~. 
governo federal, estados, Distrito Federal e capitais, atinge, de 1985 a 1995, !a 
media anual de R$ 725 milhoes (Tabela 1), expressos a pregos de dezembiTO 
de 1996. Oeste total, o Governo Federal tern sido responsavel, 
aproximadamente, por 32%, enquanto os Estados e Capitais representam, 
respectivamente, 50% e 17% do total geral (Grafico 1.3); os estados e 
municipios das capitais, somados, realizaram, portanto, parcela significativa 

5,01 

5,02 

0,69% 
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dos gastos com cultura no Brasil, media de 68% no periodo 1985-1995. Para o 
ultimo ano da serie hist6rica da pesquisa, 0 valor estimado de gastos publicos 
com cultura no Brasil atingiu cerca de R$ 700 milhoes, expresses a pregos de 
dezembro de 1996. 

GRAFICO 1: BRASIL - GASTOS PUBLICOS PER CAPITA COM 
CULTURA 

Gr<ifioo 1 ·BRASIL· GASTOS PUBLIC OS PER CAPITA COM CULTURA 
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Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 

GRAFICO 2: BRASIL - GASTOS PUBLICOS COM CUL TURA (EM 
MILHOES DE REAIS) 

Grafioo 2 ·BRASIL GASTOS PUBLICOS COM CULTURA 
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Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 

Tabela 2: BRASIL- GASTOS COM CULTURA (1) 

GOVERNO FEDERAL, ESTADOS E MUNICfPIOS DAS CAPITAlS; 

PERfODO 1985-1995 (EM MILHOES DE REAIS) 



AN 0 GO VERNO ~TAD OS CAPITAlS DOS 

FEDERAL ~TADOS 

1985 208 293 115 51 8 

19815 254 334 10 8 6915 
•A·,.., ....... ~.•-••A•_,_,....~,.._ ............... ~.---.-~--.7- ·-·~---~-~kM·~-·n-.. M•O•·~·-"''"""-"V.7•·•o•=• ,O A~.,.._......,.,.,....._,.._.,,.....,_,.,,~"'··~·"A'~~----~-~ ....... ----~---~•A•r••N~>"•AO_.M-r"••A·•,.,._''>~A-r-•A·.-...... ~ ............ ,.,. .. .............. """''''''"""'-~'-~-~ 

1981 302 288 119 110 
.... , ................ -.. -·-·--····-······ , ........... - ...... _ ._,.,,_ ........................... ··-·---·-·-··--.................. , .... _____ , __ , __ ........... ................. _,,_ .. _ ·--- - -·······"" ' "'"'" '"""'_"'_" 

1988 219 250 915 1525 .... ...... - ............. 19s9···-·-····· ..................................... 29'6· .............................. ··--·-......... 33"1 ........... .................... - ............ - .. i·o··4·-............ -........ .. - ................. 1'3'1 ....... ~---

·--·-... ----.... ~--~-------~-~--~"-····w·---~- --.·-·-·----·---~wo,.,...,...., .,,.,_,w·•·---··- ~.,..·-·--.-..... ·-~-~---~·--·•· ·•·•·•·•--·--··-·~ ·---~---_.._._.__,w•. ---~····-•••-·•••••·-·-~• ----•••·•·-•····-·····•-•··-.,_ .. ,_._, ___ , ,.,...,_ ,_ 

1990 191 40 3 13 5 13 5 
1991 13 1 40 1 14 1 1513 

·---~"'•AA•-·~·-·---·~~·-·~·_,,..,, ,_~,_~ ,.,.,,,H ••o<--• ·-··~··-·-~~~--------~~---·····~·-<·'-'"'"'"'-'~··-·· -·---·-~-·~-·----··-~••••"'"·"-'''-~"'''"''''"-' y~--~·-¥•<-•-•-""-~'-·A-•0·•--·--·~---··~H--·-Y~- --·-·--~··---·,-·-- ---~~ ---·~--~-----~~----·---~ 

1992 22 :J 56 4 115 4 951 
.,,,.,_,,,....~-.. •·•~-~-......__,, ... ,,~.,.,. .... _ ,_..,,,.,,,. ... ,"., ,.,.,,,..,....__,.,.~,_ . .._..-,.,•~••••·-"'""'"'"'"'~-- -·--··• ~~--·~~~"'"'"~"'·--.-· ·-•""'""''_"_ ·•~•"-~---~-~--~-·•"'"'""~"·'--·"•·•••u·.,-~""'"~-~ __ ,__.,,,1'"""'' •"-•-"""""·•-·-•-""'''"~-~-•· 

1993 22:J 398 121 141 
'"'' '"''' ... -"'",_.,,-.,., .... . ~,_~.-·~···,,_.-,,M~>'"M "A•r-.o 'M~·n• -••·~---~--~··-·-·,.._. , .. , ... ,., •.•.. ~,,_,._,, ... , •. ~--·,ho ~-"AV.---·~"'"'""-'"-'·A.·.'o AO-e"-"A'"-'·~·,.AO· ...... •••o' ._, ........... ~~~-,-~OY-e-..-A·M~·-e>~·-·· .. ,,.."'"''""->•-V.>·-----·...-. '·>·----L"'•'' ''"T'"''''"'"M •>•·,..._,,..~.~~---.,..._~~ 

1994 213 48 6 134 833 
~ ......... ._ ... ._..,.. ____ ,.. _________ ~···---·~······· ...... ._.~-------··-·--· ....... ·¥~·-----····-- ····"·'"'"'"'~----~-~ .. -· ·--·--~-----~----~----~-·-~ ....... ~-----,-~-~ .................. ~------"''""'""'*'''"'"' '~~---.~-~--........ -· ......... ~... ·-·~··~-,·~~---·--<>~-... -- --·~--~-·-····-.. --·--···-·· 

1995 24.5 2158 119 692 

Tolllelll. llAnos :J .511 4.022 1318 191 1 

:M edi~ Anud 234 31515 12 5 12 5 

P~nicil~~i.o (%) 21 50.,81 11.41 100,00 

Tu~ Linnrde 
Cres c :in. ento: - 1.35% 

( 1) A partir de 1992 foram incluidos os recursos do Tesouro Nacional 
utilizados como incentivo fiscal, atraves de lmposto de Renda nao arrecadado, 
atraves das Leis de n° 8.313 (Rouanet) e n° 8.685 (Audiovisual). Em vista da 
existencia de superestimagao dos valores para 1993 e substimagao para os 
valores de 1992 - decorrentes de, problemas na legislagao contabil - optou-se 
por trabalhar com as medias dos dois primeiros perfodos. 

Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP), Centro de Estudos Hist6ricos e 
Culturais 

GRAFICO 3: BRASIL GASTOS COM 
GOVERNO FEDERAL, ESTADOS E MUNICfPIOS DAS 
PERfODO 1985-1995 (EM MILHOES DE REAIS) 
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Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 

Verifica-se que os Estados da federagao brasileira apresentam 
comportamento de gastos crescentes ate 1992, quando aplicam o maior 
volume de recursos, exatamente o oposto do ocorrido com o Governo Federal 
que, neste ano, apresenta o seu menor volume. A partir deste exercfcio, as 
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aplicagoes dos estados entram em queda, ate alcangar seu menor valor etn 
1995 (deve-se considerar que essa diminuigao tern forte relagao com a queqa 
dos gastos do Estado de Sao Paulo que, no computo geral, representa utn 
percentual bastante importante do conjunto dos gastos da esfera estadual), 
contrastando com a recuperagao dos gastos do Governo Federal e d6s 
Municipios, a partir de 1993. Apesar da queda ocorrida no final do perfodo, os 
Estados apresentam, no entanto, uma taxa de crescimento media anual, nos 
11 anos da serie (1985-1995), de 4,82%. · 

Por outro lado, para o conjunto dos municfpios das capitais dos 
estados brasileiros, verificou-se que a politica cultural e resultants de uma agcio 
mais centralizada de governo, comparativamente a outras esferas de 
administragao publica (federal e estadual), com a presenga de menor numero 
de 6rgaos de administragao indireta. Sao Paulo e Rio de Janeiro, por exemplb, 
destacam-se, por terem uma atividade cultural mais consolidada e, tamberh, 
bastante mais apoiada pelo poder publico. Considerando-se o conjunto das 26 
capitais, o gasto media per capita ( expresso em R$ de dezembro de 1996 p~r 
habitants por ano) passa de 2,55 em 1985, para 4,08, em 1990, e 5,12, ern 
1995 (Diagn6stico dos lnvestimentos Culturais no Brasil - Modulo 1: Gastqs 
Publicos com Cultura no Brasi11985-1995- Municfpios das Capitais 1985-1995 
-Volume 1 -Analise de Dados, p. 51). · 

Para o conjunto dos 26 municipios das capitais de estados brasileiros, 
a despesa total realizada na execugao do Programa 48, isto e, de Cultura, e 
estimada, em reais de dezembro de 1996, para 1985 em 76,5 milhoes de reai~. 
registrando urn crescimento media anual de 8,06% no perfodo 1985-1995, 
alcangando, em 1995, 179,5 milhoes de reais. Apenas oito municipios ~e 
capitais dos estados brasileiros - Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo 
Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Recife e Porto Alegre - sao responsaveis p¢>r 
88,83% do gastos com Cultura do conjunto dos municfpios de capital. (idem, p. 
52). 

0 comportamento com gastos com cultura e, obviamente, sensfvel 1a 
capacidade financeira de cada esfera de governo. Conforms comprovado p¢>r 
varios estudos de receitas publicas, ocorreu uma sensfvel melhoria no volume 
dos recurso captados pelos principais municfpios da Federagao a partir ~a 
Constituigao de 1988 (ib., p. 52). A par de conceder aos municipios urria 
repartigao tributaria mais favoravel (CF, arts. 156 e 158), a Constituig~o 
estabeleceu como atribuigao dos municfpios "promover a protegao ~o 
patrimonio hist6rico-culturallocal [ ... ]" (CF, art. 30, IX). 

Ao mesmo tempo, enquanto os Governos Federal e Estadual aportam 
volumes de recursos orgamentarios em cultura bastante variaveis, a partir ~e 
1989 as capitais dos estados apresentaram valores crescentes, poudo 
afastados da taxa de crescimento linear de 8,9%, revelando polftica ma

1
is 

estavel de aplicagao de recursos, apesar de que, em valor, correspondam a. 
aproximadamente, 1/5 do que aplicam os dois outros nfveis do Estado; p9r 
isso, no conjunto, tern menor influencia no comportamento do total de gastqs 
com cultura realizados no Pafs. Uma conclusao importante da pesquisa, entab, 
e que os Estados e Municfpios substitufram o Governo Federal quando este 
reduziu seus gastos com cultura no perfodo estudado, e vice-versa, isto ~. 
reduziram seus gastos quando o Governo Federal alocou maiores volumes de 
recursos. 
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0 outro achado importante dessa pesquisa refere-se a evoluQao da 
despesa do Governo Federal. De 1985 a 1990 (Tabela 1), e clara a tendencia 
estavel, isto e, durante o Governo Sarney, quando oscilou de R$ R$ 208 
milhoes a R$ 197 milhoes. Em 1990 e, mais ainda depois, em 1991, ou seja, no 
inicio do Governo Collar, houve uma queda drastica - para R$ 13 milhoes, 
seguida de outra reduQao rediviva, em 1992, para R$ 1 08 mil Com o 
Governo ltamar, os gastos voltaram a subir urn pouco: R$ 222 em 
1993, para depois alcanQarem, em 1995, R$ 245 milhoes (Tabela 1 e Grafico 
1.4). Mas os gastos do governo federal voltam a crescer na 
administraQao FHC, como mostra a curva relativa a 1995-1996 no 1.4. 
Alias, s6 num aspecto, a alocaQao de renuncia fiscal (recursos 
Nacional utilizados como incentivo fiscal atraves de impasto de 
arrecadado, via Lei n. 8.313/91 (Lei Rouanet) e Lei n. 8 
Audiovisual) , os gastos chegaram, em 1997, a citra reco 
138.545.181,71, que, comparados com os R$ 598.152,58 de 1992, 
a tendencia de significative aumento. 

GRAFICO 4: GASTOS PUBLICOS COM CUL TURA 
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(valores expressos em R$ 1.000,00 de dezembro/96) 
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Fonte: FundaQao Joao Pinheiro (FJP) 

Com efeito, a tendencia de crescimento dos gastos da Uniao, como 
urn todo, durante o governo FHC, consolida-se em 1.996, quando o volume de 
recursos alocados ultrapassou o maior indice atingido durante o governo 
Sarney e praticamente alcanQou o maior indice registrado no governo de ltamar 
Franco. Por outro lado, mais importante, como se pode observar na tabela 2, 
em termos de aplicaQao direta de recursos pelo Ministerio da Cultura, 1.996 e o 
ano de maior investimento para todo o periodo de 12 anos considerado, 
quando o governo federal aplica, atraves da administraQao direta do Ministerio 
da Cultura, R$ 156.968.000,00 na area. 

TABELA 2: GASTOS PUBLICOS COM CULTURA (*) 

GOVERNO FEDERAL 

PERIODO 1985-1996 



(valores 
dezembro/96 

expressos em 

) 
ANO EST AD 0 S 

1985 293 

1988 

1989 296 331 
-~ "'~~··,. •···-· ~j~~ "••"•"··""""'~· ,. "''~ "'"·'"" •··•· ·-·· rn~··•~•-··--~.-.-, .. ._ ..•.. -·" ··-~ """"···-·'""' •~ • ••" -· VC"J"••··- • -·.~-·~-·- ····- "''"'·" , •••• , ,.,...,,_.., 

1990 191 403 

1991 131 

1992 222 
., .. _,,, __ ...,.,._., ... , .. 

222 

213 

1995 245 268 

Totthm 11 Al'l.os 2.511 4.022 

234 366 

Partie ip a~'i.o (%) 21 50 ,B 1 

C:rucim.@l'l.to: ·1 ,35% 

R$ 1.000,00 

C:APITAIS D 0 S 

EST AD 0 S 

16 

1.318 

125 

11,41 

8,90% 

i 
de 

10~ ,00 

(1) Para 1993, 1994 e 1995 os valores aplicados diretamente pelo 
Ministerio sao estimados. Para 1996, os valores aplicados por entidades 
supervisionadas pelo MEC sao estimados. A partir de 1992 foram incluidos ds 
recursos do Tesouro Nacional de incentivo fiscal, atraves de Impasto de Renda 
nao arrecadado, segundo as Leis 8.313 (Rouanet) e 8.685 (Audiovisual). 

Fonte: Fundac;ao Joao Pinheiro (FJP) 

CRESCIMENTO RECORDE DE PROJETOS PATROCINADOS 

No grupo formado pelas 111 grandes empresas brasileiras 
pesquisadas pela Fundac;ao Joao Pinheiro, o investimento em cultura, nos 
ultimos 8 anos, foi de R$ 604 milhoes. 0 crescimento dos gastos neste periodo 
passou de R$ 33 milhoes, em 1990, para R$ 147 milhoes, em 1997, 
representando uma ampliagao de 349%. 0 numero de empresas investidoras 
em cultura, nesta amostra de 111 empresas, aumentou 267%, passando de 27, 
em 1990, para 99 empresas em 1997. 0 numero de projetos culturajs 
patrocinados apresentou urn percentual de crescimento recorde, de 737%, 
muitas vezes maior que aquele apresentado pelo crescimento dos gastos co(n 
cultura e pelo numero de empresas investidoras, indicando que as empresas 
comec;aram a investir mais recursos e que o montante acrescido foi distribufdo 
por urn numero maior de projetos. 

GRAFICO 9: CRESCIMENTO DO NUMERO DE EMPRESAS 
INVESTIDORAS EM CUL TURA NO PERfODO 1990-1997 
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Fonte: Fundac;ao Joao Pinheiro (FJP) 

GRAFICO 10: CRESCIMENTO DOS GASTOS COM CUL TURA NO 
PERIODO 1990-1997 (valores em R$1.000 medios de 1996) 
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Fonte: Fundac;ao Joao Pinheiro (FJP) 
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INSTITUICQES PRIVADAS INVESTEM MAIS QUE AS PUBLICAS 

Embora tenham uma tradic;ao mais longa de investimento em cultura, 
as empresas publicas apresentam crescimento constante pouco expressivo de 
1990 ate 1993, de R$ 25 milhoes ao ano, com taxas de crescimento anual 
variando entre 0,5% e 2,4%. Em 1994, o seu gasto com cultura cresceu 20% 
em relac;ao ao ano posterior, saltando em 1996 para R$ 56 milhoes, o que 
representa uma taxa de crescimento de 67,6% em relac;ao ao anode 1995. 

As empresas privadas, por seu lado, apresentaram crescimento 
oscilante dos gastos com cultura ate 1993, variando entre R$ 8 milhoes e R$ 
19 milhoes, inferior aos gastos efetuados pelas empresas publicas nesse 
perlodo. Em 1994, no entanto, as empresas privadas apresentaram taxa 
recorda de crescimento anual de 280%. A partir dessa data, os gastos anuais 
dessas empresas variaram entre R$ 53 milhoes e R$ 68 milhoes, ficando 
acima dos investimentos culturais apresentados pelas empresas publicas no 
mesmo perlodo. 

GRAFICO 11: CRESCI MENTO DOS GASTOS COM CUL TURA, POR 
EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS- BRASIL- 1990-1997 (valores em R$ 
1.000 medios de 1996) 
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Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 

GRAFICO 12: MEDIA DE GASTOS COM CUL TURA PELAS 
EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS- BRASIL- 1990-1997 (valores em R$ 
1.000 medios de 1996) 

Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 
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Ou seja, foi a partir de 1994 que os gastos com cultura das empresas 
privadas comegaram a ultrapassar aqueles efetuados pelas empresas do setor 
publico. Depois disso, com as mudangas na legislagao de incentivo 
introduzidas no governo FHC, a tendencia de crescimento aumentou ainda 
mais. As empresas pOblicas investidoras, embora sempre em numero inferior 
ao de privadas, suplantaram os gastos com cultura dessas ultimas ate 1993. 

Assim, houve urn crescimento mais regular do numero de projetos 
culturais patrocinados pelas empresas privadas do que o das empresas 
publicas. As primeiras patrocinaram, ate 1994, uma media de 113 projetos 
culturais ao ano; as maiores taxas de crescimento do numero de projetos 
incentivados pelas empresas privadas ocorreram nos anos de 1991, 1994 e 
1996. As empresas publicas, por sua vez mantiveram, ate 1995, urn baixo 
numero de projetos culturais incentivados, ou seja, 70 projetos ao ano, em 



media. A partir de 1996, por decisao polftica do presidente Fernando Henrique 
Cardoso e dos Ministerios da Cultura, Comunicagoes, Minas e Energia e 
outros, elas apresentaram uma taxa de crescimento recorda de 226%. A partir 
daf ate 1997, as empresas publicas patrocinaram 619 projetos, o que significa 
59% do total de projetos por elas patrocinados em todo o perfodo analisado. 

GRAFICO 13: CRESCIMENTO DO NUMERO DE PROJETOS 
CUL TURAIS PATROCINADOS POR EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS
BRASIL -1990-1997 
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Fonte: Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 

GANHO DE IMAGEM INSTITUCIONAL 

Os resultados da pesquisa do Ministerio da Cultura permitem concluir 
que a saturagao da publicidade convencional e a conseqOente busca de novas 
formas de comunicagao empresarial que sejam capazes, de forr a agil e 
eficiente, de atrair urn publico consumidor mais exigente e diferenciado, fazem 
do investimento em cultura uma ferramenta com grande potencial del utilizagao 
por empresas publicas e privadas. 

0 mecenato, em realidade, e uma forma de humanizar a imagem das 
empresas. Os clientes nao veem apenas uma empresa e sim o seu lado 
humano. lnvestir em cultura significa estar presente em lugares de muito 
publico; estar associado a momentos de emogao, com agoes ligadas, por 
exemplo, as artes plasticas, a pintores de rename, cujo mercado consumidor 
tern bastante capacidade aquisitiva. 

Os principais aspectos motivadores para o investimento e1m cultura, 
apresentados pelas empresas pesquisadas, foram: ganho d~ imagem 
institucional (65,04%), agregagao de valor a marca da empresa 1(27,64%), 
reforgo do papel social da empresa (23,58%) e beneffcios fiscais (21 , 14%) (os 
percentuais expressam respostas multiplas e nao excludentes). 

QUADRO 6: MOTIVA<;OES DAS EMPRESAS AMOSTRADIAS PARA 
INVESTIMENTO EM CUL TURA * 



MOTIVO % 

/1. Ganho de imagem in:s:titucional 65,04 

1'2. Agrega 27,64 

11,38 

*Resultados de respostas multiplas e nao excludentes 

Fonte: Fundac;ao Joao Pinheiro (FJP) 

~7 

lnvestir em cultura e, portanto, uma forma de criar uma protec;ao 
invisfvel a favor da imagem das empresas. 0 apoio a cultura expressa muito 
bern a face que elas querem projetar de compromisso com a comunidade. 
Passa a imagem de agente economico moderno, que esta inserido na 
sociedade e considera os seus valores. A cultura, entao, e uma excelente area 
para formar imagem. Oferece muitas possibilidades e pode atingir muitos 
segmentos do mercado consumidor. 

As leis federais de incentivo (Lei Rouanet e do Audiovisual) estimulam 
as empresas a participarem de forma mais ativa dessas possibilidades, 
desenvolvendo a area cultural, gerando renda e criando mais empregos diretos 
e indiretos. lsso reforc;a a compreensao de que o investimento privado e 
publico em cultura nao e gasto, mas ganho em qualidade de vida da populac;ao 
e avanc;o em termos de desenvolvimento. Trata-se, em realidade, de uma outra 
face do desenvolvimento, a sua face humana, tornada possfvel pela afirmac;ao 
da identidade daqueles que compartilham a mesma cultura. 



Revista "Calhama~o" 

Parte 1: Perfil do leitor 

1. Em que faixa etaria voce se enquadra? 

( ) Ate 16 anos 
( ) 17 a 23 anos 
( ) 24 a 31 anos 
( ) 32 a 42 anos 
( ) 43 a 55 anos 
( ) Acima de 56 anos 

2. Qual o seu grau de instru~ao (considerar ate o nivel de 
escolaridade que esteja em curso)? 

( ) Ensino fundamental (antigo 1° Grau) 
( ) Ensino media (antigo 2° Grau) 
( ) Gradua<;ao 
( ) P6s-gradua<;ao 
( ) Mestrado ou doutorado 

3. Qual a sua area de atuayao? (pergunta aberta) 

4. Possui conhecimento de outros idiomas, se sim qual? 

( ) Nao ( ) Ingles 
( ) Espanhol 
( ) Frances 
( ) Alemao 
( ) Outro ----------

5. Qual a sua atual ocupa~ao (estagio e qualquer outro tipo de 
ocupa~ao tambem sao considerados trabalho)? 

( ) Somente estuda 
( ) Estuda e trabalha 
( ) Apenas trabalha 
( ) Desempregado 
( ) Aposentado 

6. Qual seu estado civil? 

( ) Solteiro (a) 
( ) Casado (a) 
( ) Desquitado (a), separado (a) 



( ) Viuvo (a) 

7. Qual a sua renda media individual mensal? 

( ) Ate R$ 500,00 
( ) de R$ 501 ,00 a 1.000,00 
( ) de R$ 1.001 ,00 a 2.000,00 
( ) de R$ 2.001 ,00 a 3.000,00 
( ) Acima de R$ 3.001 ,00 

8. Que tipo de atividade voce pratica/freqOenta nas horas vagas? 
(Questao de multipla escolha) 

( ) Assistir filmes (cinema) 
( ) Esportes 
( ) Teatro 
( ) Leitura 
( ) Computac;ao/internet 
( ) Bares/boates 
( ) Outros ________ _ 

Parte II: Perfil do mercado 

9. Com que freqOencia voce le Revistas Culturais? 

( ) Nunca 
( ) De vez em quando 
( ) Sempre 

1 o. Com que freqOencia voce compra uma Revista Cultural? 

( ) Nunca (caso voce tenha marcado este item, pule para a questao 16) 
( ) De vez em quando (somente quando publicam algo de seu interesse) 
( ) Sempre (a cada edic;ao) 

11. Que assuntos lhe atraem (Questao de multipla escolha)? 

( ) Literatura 
( ) Musica 
( ) Dramaturgia 
( ) Cinema 
( ) Artes plasticas 
( ) Agenda de eventos 
( ) Outros _________ _ 



12. Classifique na escala abaixo, marcando com um X, qual o tipo de 
abordagem dos assuntos acima relacionados (ver questao 11) que 
voce acha mais importante. 

TIPO DE 1 2 3 4 
ABORDAGEM 

5 

NAO SEM MUITA IMPORT ANTE C/RELATIVA MUlTO 
IMPORT ANTE IMPORTANCIA IMPORTANCIA IMPORT ANTE 

Artigos 
Resenhas 
Criticas 
Agenda 
Cultural 

13. Marque um X na coluna que melhor define sua rela~o com as 
seguintes revistas: 

Revista Nunca Comprou Compra Compra sempre 
Esporadicamente ou 

fre_g_Oentemente 
Aldeia Global 

Babel 
Belazarte 

Boca a Boca 
Bravo 

Caminhos da 
Leitura 

Cult 
EtCetera 

Jangada Brasil 
Kaleidoscope 

Marketing 
Cultural 

Revista Zip 
7 Letras 
Oroboro 

14. Qual revista que voce mais gosta e por que? (pergunta aberta) 

15. Voce prefere Revistas Culturais com tiragem: 



( ) Quinzenal 
( ) Mensal 
( ) Trimestral 

16. Quais OS fatores que voce considera importante para que voce NAO 
compre uma Revista Cultural? 

( ) Pre9o alto das revistas 
( ) Ma qualidade 
( ) Discordancia quanto a linha editorial 
( ) Dificuldade de encontrar nas bancas, livrarias, etc. 
( ) Simplesmente nao gosta deste tipo de revista 


