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Resumo
Os direitos culturais se relacionam imediatamente às áreas de arte, memória coletiva e fluxo
de saberes (formais e informais). Fundam-se no ideal de igualdade, apresentando interfaces
construídas a partir da superação de uma visão estritamente liberal. Nesse contexto se inserem
os fundos de investimento cultural e artístico (FICART): um dos mecanismos previstos na Lei
8.313/1991 com o propósito de incrementar a produção cultural no país. Por que há um
suposto consenso de o modelo não ter atingido os fins a que se destinou? O “ponto de partida”
para exame do assunto será a compreensão do Sistema Nacional de Cultura disposto na
Constituição Federal de 1988. Os aspectos fiscais, a estrutura de governança necessária e a
questão do custo de oportunidade do capital implicaram o fracasso do modelo. Trata-se de
pesquisa bibliográfica. Justifica-se pela escassez de estudos, o que desafia o debate
acadêmico.
Palavras-chave: direitos culturais – os FICART - indústria cultural.

Résumé
Les droits culturels sont liés immédiatement aux domaines de l'art, de la mémoire collective et
la circulation des connaissances (formelles et informelles). Fondée sur l'idéal de l'égalité, il y
a interfaces construits à partir de surmonter une vision strictement libérale. Voici le contexte
des fonds d'investissement culturel et artistique (les FICART), qui se compose d'un
mécanisme prévu par la loi 8.313/1991, dans le but d'améliorer la production culturelle dans
le pays. Pourquoi le modèle, apparemment, n'a pas atteint les objectifs pour lesquels il a
alloué? Le “point de départ” pour l'examen du sujet sera la compréhension des dispositions
nationales de la culture dans la Constitution Fédérale de 1988. La structure budgétaire, la
gouvernance nécessaire et la question du coût d'opportunité du capital ont produit l'échec du
modèle. La recherche est bibliographique. Elle se justifie par l'absence d'études - d'où
l'importance du débat académique.
Les mots-clés: les droits culturels – les FICART - l'industrie culturelle.
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Introdução
Os direitos culturais se relacionam imediatamente às áreas de arte, memória coletiva e
fluxo de saberes (formais e informais). Fundam-se no ideal de igualdade, apresentando
interfaces construídas a partir da superação de uma visão estritamente liberal.
Relacionam-se aos direitos de primeira dimensão à medida em que absorvem uma
vertente negativa (non facere): direito de exigir - do Estado e de terceiros – abstenção da
prática de qualquer conduta que prejudique o exercício, a exemplo do que pertine à liberdade
de expressão. Guardam, preponderantemente, uma dimensão positiva (facere), no tocante ao
fomento, ou seja, ao direito a reivindicar prestações estatais.
Os distintos conteúdos dos direitos culturais consideram o homem além da condição
individual, o que multiplica, aperfeiçoa, aprimora, expande o ideal de democracia. A tutela,
numa perpectiva transindividual, justifica a utilização de meios próprios, tais como ação
popular (art. 5°, LXXIII, da Constituição vigente) e ação civil pública (art. 1°, III e IV, da Lei
7.347, de 24.jul.1985).
Nesse contexto se inserem os fundos de investimento cultural e artístico (FICART):
mecanismos destinados à aplicação em projetos culturais e artísticos. Sua matriz normativa
remonta à Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet). Questão orientadora do
presente estudo: por que há um suposto consenso de que o modelo não atingiu os fins a que se
destinou?
O “ponto de partida” para exame do assunto será a compreensão do Sistema Nacional
de Cultura disposto na Constituição Federal de 1988, após o que será analisado o eixo lógico
subjacente à Lei 8.313/1991. O último item da pesquisa “desafiará” uma resposta racional à
questão orientadora do estudo.
Releve-se a dificuldade de encontrar fontes - consideradas hábeis – para subsidiar o
desenvolvimento teórico do assunto, mesmo com o auxílio dos recursos da tecnologia da
informação, motivo por que a orientação do professor Dr. Francisco Humberto Cunha Filho
foi fundamental, por meio da sugestão e disponibilização de referências.
Justifica-se o trabalho pela atualidade e transdisciplinaridade da matéria, além da
escassez de investigações a respeito desse tipo de financiamento no país. Um assunto pouco
explorado, muito embora se relacione diretamente à indústria cultural. A metodologia
utilizada será bibliográfica: realizar-se-ão consultas a doutrinas, artigos científicos, normas
jurídicas, sítios institucionais e outras fontes ou materiais disponíveis. Como se trata de
assunto inacabado, almeja-se que provoque o bom debate e incentive a continuidade de
pesquisas correlatas.

1. O sistema constitucional dos direitos culturais no Brasil
Antes de detalhar o presente tópico, mostra-se imprescindível destacar excertos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, por terem influenciado a redação da
atual Constituição brasileira, tanto em termos de Poder Constituinte Originário, como
Derivado:
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Artigo XXII
Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.
Artigo XXVII
1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus
benefícios. [...]

Os direitos culturais, além da positivação inserta no ordenamento pátrio, guardam
suporte em instrumentos internacionais distintos, a começar pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, como já explicitado. Releve-se, por oportuno, o disposto no Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) – tratado
internacional de que o Brasil é signatário:
Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar o direito igual que
têm o homem e a mulher ao gozo de todos os direitos econômicos, sociais e culturais
enumerados no presente Pacto. […] 1. Os Estados Partes no presente Pacto
reconhecem a todos o direito: a) De participar na vida cultural; […]

Os direitos culturais se inserem como direitos humanos à medida em que
consubstanciam princípios universais protetores da igualdade e da liberdade inerentes a todos
os seres humanos, encontrando-se previstos na ordem jurídica internacional. Como também se
apresentam positivados no ordenamento constitucional vigente, qualificam-se como direitos
fundamentais: normas constantes da Lei Maior, de natureza principiológica, que visam a
tutelar a dignidade humana, legitimando atuação do Estado e de particulares. Para Sarlet e
Figueiredo (2010):
[…] determinadas prestações em termos de direitos culturais […] haverão de estar
sempre incluídas no mínimo existencial como, de resto, já vinha também
sustentando importante doutrina nacional, mesmo em se tratando de autores que
assumem uma preferência por uma fundamentação de cunho mais liberal.

A noção de mínimo existencial engloba um conjunto de prestações materiais
imprescindíveis, no sentido de assegurar às pessoas uma vida condigna. Expressamente, a
Constituição de 1988 trouxe a terminologia direitos culturais, sendo dever estatal garantir a
todos o seu livre exercício. O seguinte excerto da Lei Maior se mostra de suma importância à
compreensão das políticas de incentivos setoriais:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: […]
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e
valores culturais. […]

O desenvolvimento da cultura no país há que ser compreendido a partir de uma visão
sistêmica. Em termos de alocações orçamentárias, a Carta Magna, ainda no art. 216, abre a
possibilidade dos entes subnacionais instituírem uma vinculação de até cinco décimos por
cento, de sua receita tributária líquida, em favor de fundo específico:
§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de
fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para
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o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses
recursos no pagamento de:
I - despesas com pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou
ações apoiados.

Por outro lado, para que a questão seja tratada como política de Estado (e não de
governo), há determinação constitucional no tocante à elaboração, por lei, do Plano Nacional
de Cultura, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do Poder
Público, o que demanda inclusão no plano plurianual para que exista continuidade (art. 165,
§§ 1° e 4° da Lei Maior).
Nesse contexto, as leis de incentivo integram um programa, de duração plurianual,
mediante focalização pluralista, transversal e intersetorial. O papel do Estado pertine ao
fomento, no sentido de formulador-articulador da política nacional de cultura. A respeito da
democratização do acesso aos bens culturais, a atuação estatal, de acordo com Silva (2001),
deve “favorecer o acesso à cultura e o gozo dos bens culturais à massa da população
excluída”. Em que pese atuação do Estado como grande incentivador, não se concebe a
“condução” de uma cultura oficial e, quão menos, interferir no processo criativo.

2. As formas de financiamento da produção cultural no país
No item anterior, evidenciou-se que a Constituição Federal vigente proclamou a
importância dos direitos culturais e determinou o papel do Poder Público como fomentador
das práticas afins. Em outros Estados, as experiências são distintas. De acordo com Reis
(2002):
Quando se analisa a relação entre Estado e iniciativa privada em outros países, duas
referências são classicamente mencionadas. A primeira delas é a dos Estados
Unidos, país onde o discurso do liberalismo mais encontra ressonância na população
e respaldo do governo. Como conseqüência, o papel da iniciativa privada é
gigantesco frente ao desempenhado pelo poder público, que ocorre de forma
essencialmente descentralizada […]. No outro extremo da escala temos a França,
país onde a cultura é efetivamente vista como uma questão de Estado.

A particularidade do Brasil é que há um meio-termo, com a ideia de Estado
fomentador de práticas culturais, o que possui raízes no governo de Getúlio Vargas (19301945), ocasião em que foram implementadas as primeiras políticas públicas no segmento da
cultura. Asseveram Rubim e Barbalho (2007):
[...] não se pode pensar a inauguração das políticas culturais nacionais no Segundo
Império, muito menos no Brasil Colônia ou mesmo na chamada República Velha
(1889-1930). Tais exigências interditam que o nascimento das políticas culturais no
Brasil esteja situado no tempo colonial, caracterizado sempre pelo obscurantismo da
monarquia portuguesa que negava as culturas indígena e africana e bloqueava a
ocidental, pois a colônia sempre esteve submetida a controles muito rigorosos como:
proibição de instalação de imprensas; censuras a livros e jornais vindos de fora;
interdição ao desenvolvimento da educação, em especial das universidades etc.
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No Estado-Novo, vivenciou-se um período de aproximação entre os campos político e
o cultural. O interessante é que a cultura exerceu (e exerce até hoje) relevante papel na
“preparação” do rumo político-econômico, notadamente, em momentos de crise. Não raras
vezes, ações na área da cultura são implementadas para desviar a atenção social do real
momento político-institucional do país. Consoante Brasil (2010):
O Estado Novo protagonizou ainda relevante papel na proteção do patrimônio
cultural, como na produção de legislação específica da matéria, verificando em todas
essas ações uma preparação para os tempos difíceis que iriam chegar […].
Determinou ainda o Estado Novo considerável avanço da produção cultural no país,
mas naquilo que era interessante ao regime, ou seja, as manifestações que, no sentir
dos governantes, denegriam a imagem do Estado, eram proibidas e favorecidas
àquelas que valorizassem a imagem do brasileiro.

Contextualizado o subtema, passa-se, agora, ao exame da Lei federal 8.313/1991,
sancionada pelo então Presidente Fernando Collor, e idealizada para estimular os
investimentos em projetos culturais. Nesse sentido, registre-se o seguinte dispositivo do
mencionado diploma normativo:
Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a
finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a:
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura
e o pleno exercício dos direitos culturais; […]

O PRONAC foi concebido para representar um aprimoramento do que já existia - a
Lei Sarney (Lei 7.505/1986) - em termos de financiamento público da cultura no Brasil. Para
Harvey (2003) “En 1991, el gobierno federal del Brasil puso en marcha el Programa
Nacional de Apoyo a la Cultura (PRONAC), con el objetivo de canalizar recursos para el
sector de la cultura [...]”. Compõe-se por três eixos normativos específicos, cada um com
finalidades específicas em termos de fomento: o fundo nacional de cultura (FNC), cujo
propósito reside em incentivar a cultura popular (arts. 4º a 7º); os fundos de investimento
cultural e artístico (FICART), com o fim de estimular a indústria cultural (arts. 8º a 17);
incentivos fiscais (mecenato – arts. 18 a 30).
A compreensão dos fundos culturais remonta, inicialmente, a uma explicação
orçamentária, o que possui suporte na Lei 4.320/1964 (versa sobre normas gerais relativas a
orçamentos públicos): “Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas
que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção
de normas peculiares de aplicação”. O FNC destina recursos mediante operações de crédito
(reembolsáveis ou a fundo perdido). Volta-se a projetos que explorem a diversidade cultural
nacional. O fundo se constitui por recursos discriminados no art. 5° da Lei 8.313/1991:
Art. 5° O FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado de
duração, que funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos
reembolsáveis, conforme estabelecer o regulamento, e constituído dos seguintes
recursos:
I - recursos do Tesouro Nacional;
II - doações, nos termos da legislação vigente;
III - legados;
IV - subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de
organismos internacionais;
V - saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o Capítulo IV e
o presente capítulo desta lei;
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VI - devolução de recursos de projetos previstos no Capítulo IV e no presente
capítulo desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;
VII - um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais, a que se
refere a Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a
respectiva origem geográfica regional;
VIII - Três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias
federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindose este valor do montante destinados aos prêmios; (Redação dada pela Lei nº

9.999, de 2000)
IX - reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, a título de
financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo,
lhes preserve o valor real;
X - resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação
vigente sobre a matéria;
XI - conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, unicamente
mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento, observadas as normas e procedimentos do Banco Central do Brasil;
XII - saldos de exercícios anteriores; XIII recursos de outras fontes.

Os FICART representam um “feixe” de fundos: cada empreendimento resta atrelado a
fundo específico, o que significa a instituição de fundos de investimentos culturais e artísticos
sob a forma de condomínio (o tópico será melhor detalhado no item subsequente). A
sistemática de mecenato instrumentaliza benefícios fiscais para investidores em projetos
culturais por meio de doação ou patrocínio:2
Art. 25. Os projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas,
de natureza cultural para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de
expressão, os modos de criar e fazer, os processos de preservação e proteção do
patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade
cultural, bem como contribuir para propiciar meios, à população em geral, que
permitam o conhecimento dos bens de valores artísticos e culturais, [...].

Como o objeto do corrente artigo pertine à análise crítica dos FICART, mostra-se
imprescindível a compreensão do fenômeno da indústria cultural, razão de ser dos fundos em
pauta. De acordo com Cunha Filho (2004), o termo revela “o anseio da padronização dos
bens, retirando dos mesmos o caráter de singularidade dos quais são revestidos na esfera da
cultura popular”.3 Em outras palavras: a ideia de indústria cultural traz em seu âmago os
elementos característicos do mundo industrial contemporâneo.
Destaque-se que a ideia de reproduzir as obras artísticas pela perspectiva industrial, ou
2

3

A propósito do mecenato no segmento do audiovisual, há uma “concorrência natural” entre o art. 25 da Lei
Rouanet e o art. 1° da Lei do Audiovisual. Motivo: os percentuais de dedução fiscal desta serem maiores que
os da Lei 8.313/1991. Registre-se o que dispõe a Lei 8.686/1993: “Art. 1o Até o exercício fiscal de 2016,
inclusive, os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias referentes a investimentos
feitos na produção de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente, mediante a
aquisição de quotas representativas de direitos de comercialização sobre as referidas obras, desde que esses
investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela
Agência Nacional do Cinema - ANCINE”.
A cultura popular instrumentaliza a singularização e unidade dos povos, viabilizando o conhecimento
recíproco. Opõe-se imediatamente à noção de cultura de massa, posto que esta induz comportamentos
padronizados.
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seja, encarar o que o artista faz como produto necessário para auferir ganhos de escala é
imensamente questionado pela Escola de Frankfurt, que compreende as obras artísticas como
únicas: admitir-se a mercantilização da cultura seria tolher a consciência dos sujeitos,
transformando-os em meros consumiores dos ativos culturais.4
Nesse diapasão, os mecanismos de financiamento - insertos na Lei 8.313/1991 - são
instrumentais. Foram concebidos para efetivar os direitos culturais, pelo que se depreende a
relevância de fixação de objetivos e metas, a fim de aferir-se a efetividade dos direitos em
pauta. A constante monitoração das etapas da cadeia produtiva dos bens culturais produzidos
com verbas públicas, bem como o exame do impacto social, tudo isso se mostra necessário à
democratização do acesso. O item subsequente examinará especificamente os FICART e as
razões pelas quais há um suposto consenso quanto ao fracasso do modelo.

3. A problemática dos FICART
Conforme esclarecido nos itens antecedentes, os fundos de investimento cultural e
artístico consubstanciam mecanismos destinados à aplicação em projetos culturais e artísticos
da indústria cultural. Sua matriz normativa remonta à Lei Rouanet (arts. 8º a 17). A
concepção legal do modelo visa à captação de recursos, no mercado financeiro, mediante
oferta de quotas de fundos em condomínio administrados por instituições financeiras
fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As quotas dos FICART, emitidas sob a forma nominativa ou escritural, constituem
valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e às
complexas regras administrativas da carteira de valores mobiliários constantes da Instrução
CVM 306, de 5 de maio de 1999 (e alterações posteriores).
Teoricamente, qualquer pessoa (física ou jurídica) poderá adquirir quotas dos FICART.
Contudo, inexistem incentivos fiscais efetivos associados, conforme se observa a partir da
leitura dos arts. 14 a 17 da Lei 8.313/1991:
Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Ficart ficam isentos do
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, assim como do imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza. (Vide Lei nº 8.894, de 1994)
Art. 15. Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos Ficart, sob qualquer
forma, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de vinte
e cinco por cento.
Parágrafo único. Ficam excluídos da incidência na fonte de que trata este artigo, os
rendimentos distribuídos a beneficiário pessoas jurídica tributada com base no lucro
real, os quais deverão ser computados na declaração anual de rendimentos.
Art. 16. Os ganhos de capital auferidos por pessoas físicas ou jurídicas não
tributadas com base no lucro real, inclusive isentas, decorrentes da alienação ou
resgate de quotas dos Ficart, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, à
mesma alíquota prevista para a tributação de rendimentos obtidos na alienação ou
4

Extrai-se da leitura de Coelho (2003), que, nas duas primeiras décadas do século passado, foi criado o
Instituto de Pesquisa Social, vinculado à Universidade de Frankfurt, com a proposta de analisar os problemas
subjacentes do capitalismo, suas contradições e, sobretudo, a visão utilitarista. Erigiu, assim, uma teoria
crítica do direito, sob influência do criticismo kantiano, da dialética hegeliana, da psicanálise freudiana e do
materialismo histórico marxista, ganhando força após o advento da II Guerra Mundial. Passou-se a questionar
a racionalidade da dominação, bem como teorias jurídicas hegemônicas.
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resgate de quotas de fundos mútuos de ações.
§ 1° Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de cessão ou
resgate da quota e o custo médio atualizado da aplicação, observadas as datas de
aplicação, resgate ou cessão, nos termos da legislação pertinente.
§ 2° O ganho de capital será apurado em relação a cada resgate ou cessão, sendo
permitida a compensação do prejuízo havido em uma operação com o lucro obtido
em outra, da mesma ou diferente espécie, desde que de renda variável, dentro do
mesmo exercício fiscal.
§ 3° O imposto será pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês
subseqüente àquele 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 à tributação pelo imposto sobre a renda, nos termos da
legislação aplicável a esta classe de contribuintes.
Art. 17. O tratamento fiscal previsto nos artigos precedentes somente incide sobre os
rendimentos decorrentes de aplicações em Ficart que atendam a todos os requisitos
previstos na presente lei e na respectiva regulamentação a ser baixada pela Comissão
de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos por Ficart, que
deixem de atender aos requisitos específicos desse tipo de fundo, sujeitar-se-ão à
tributação prevista no artigo 43 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988.

Parte-se do pressuposto de que a cultura constitui mercado lucrativo. O investidor é
recompensado com juros e dividendos, o que repercute imediatamente no tratamento fiscal.
De acordo com informações obtidas no sítio institucional da Receita Federal do Brasil (acesso
em 16.mar.2013), a renda tributável engloba: os rendimentos e ganhos de capital distribuídos;
os rendimentos produzidos por operações financeiras de renda fixa iniciadas e encerradas no
mesmo dia (day trade), tendo como beneficiário pessoa jurídica; juros não especificados
pagos à pessoa física, bem como ganhos decorrentes da alienação a prazo de bens ou direitos
e demais rendimentos de capital auferidos por pessoa física ou jurídica.
A complexa questão fiscal não se mostra atrativa aos investidores, não incentiva a
aplicação de recursos em grandes projetos da indústria cultural e o motivo é simples: além da
exação não estimular, ocorre a incerteza do retorno financeiro.5 Por esse conjunto de fatores
associados, não se tem notícia de pelo menos um FICART criado.
À exceção do audiovisual e do segmento musical, resta incipiente a atuação do Estado
brasileiro em relação à indústria cultural, o que se deve consideravelmente pelas leis de
incentivo: deixam nas mãos do capitalista a decisão do fomento. A consequência mais
perversa do modelo é que os projetos considerados não atrativos financeiramente padecem
pela simples falta de recursos, posto que a finalidade é o lucro e não o fortalecimento da
cultura. Para Brant (2001):
É sabido que as leis de incentivo nunca serão capazes de suprir, por si, a ausência de
uma política cultural – ainda que continuemos a acreditar que elas possam tornar-se
parte importante do desenvolvimento dessa política. Mas no caso de sua utilização
no Brasil, têm contribuído para gerar distorções irreversíveis na relação com o
mercado. […] A parceria entre empresas e sociedade, incentivada pelo poder
5

Ao tomar decisões, o empreendedor analisa o custo de oportunidade do capital, que significa o custo da
melhor alternativa abandonada, tendo em vista sempre a maximização do resultado, a eficiência econômica,
tudo na tentativa de obter-se uma escolha ótima.
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público, ainda está por se firmar. Ao contrário do que se almeja, a efetivação do
patrocínio cultural via leis de incentivo permanece restrita a fundações e institutos
ligados a grandes empresas e a nomes consagrados da cultura brasileira.

Cesnik (2012), ao tecer breves comentários a propósito do mercado cultural, registra
que constitui imenso desafio melhorar o atual sistema de financiamento, para que se possa
realmente garantir a destinação de maior volume de recursos ao setor, sem retrocessos.
As políticas culturais, notadamente as de fomento, devem viabilizar a multiplicação de
práticas criativas e democráticas, no sentido de que seja estimulado um mercado cultural no
país, o que não ocorreu em relação aos FICART. Os aspectos fiscais, a estrutura de
governança necessária e a questão do custo de oportunidade do capital (parâmetro relevante
para tomada de decisões no mundo dos negócios) implicaram o fracasso do modelo.

Conclusões
Intencionou-se demonstrar, mediante pesquisa bibliográfica, os motivos pelos quais os
FICART não atingiram os objetivos legais pretendidos. A complexidade do modelo relativa à
criação de fundos de investimentos, sob a forma de condomínio, representou a razão primeira
para não haver logrado o êxito esperado.
Acresça-se que a disciplina da CVM e a estrutura de governança corporativa
necessária à implementação dos FICART (decorrência lógica do modelo) implicam custos
consideráveis e retornos incertos, o que é levado em conta pelo investidor no processo de
gestão de riscos.
Inexistem benefícios fiscais efetivamente associados à aplicação de recursos nos
FICART. Há um dirigismo por omissão estatal que, em termos práticos, transfere o problema
para o setor privado. Parte-se da premissa de que a cultura constitui investimento
necessariamente lucrativo.
Ademais, como o acesso aos recursos do PRONAC e aos insertos na Lei do
Audiovisual não são excludentes, o investidor poderá recorrer à melhor forma de captação de
fontes pela ótica da relação custo versus benefícios. O que menos interessa é o setor
incentivado, mas o payback associado ao projeto.
Por esse conjunto de fatores associados, não se tem notícia de pelo menos um FICART
criado. O modelo, da forma com foi articulado, não atingiu os fins propostos no tocante ao
fomento da indústria cultural. As políticas culturais, notadamente as de fomento, devem
viabilizar a multiplicação de práticas criativas e democráticas, o que não ocorreu em relação
ao modelo de fundos em condomínio. O que a Lei Rouanet mais promoveu foi a transferência
do poder decisório para o setor privado (organização corporativa da cultura) e, menos, o
fomento de um mercado cultural no país.
Finalmente, a título de continuidade do estudo e de estímulo a novos debates,
sugerem-se pesquisas no sentido de investigação da problemática decorrente da
mercantilização dos bens culturais, o que passa pelo estudo das críticas aduzidas pela Escola
de Frankfurt.
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